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Pragaištingas Italijos 
Fašistų “Laimėjimas”

Mussolinio Fašistam “Sunku 
Kvėpuoti“ Addis Ababoj

Streikieriai Nugalėjo Policiją, 
Užėmė Phila. Mezgyklą

Damokėsią Italijos Darbiniu 
kam už Kūdikius Karui

Liaudies Valdžia Nuslopino Fašistų ir 
Trockistų Sukurstytą Maištą Barcelonoj

Puikiai pasitarnaus.
Gyvybė pigi.
Mussolinio meškerė.
Orlaiviai.
Irgi teisėjas.
Drg. Andrulio maršrutas

Atplaukė 5,000 Baskų 
Vaikų į Franciją

Sustreikavo 11,000 She
nandoah Mainierių

Clevelande nuo 1934 Metą 
Papjauta 8 Moterys

Suimta 400 Šnipų Peru 
Konsulate Madride

Pasipiktinimo Audra Anglijos Seime prieš 
Žmogžudišką Nazių Žygį Guernicoj

Visų Šalių Darbininkai, 
Vienykitės! Jus Nieko 
Nepralaimėsi t, Tik Re

težius, o Islaimesit 
Pasaulj!

Susprogo Didžiausias Vokietijos Baliūni- 
nis Orlaivis; Kaltinama Jo Komandieriai

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklype $7.00 

Metams

Perpignan, geg. 7.—Ispa
nijos fašistai “anarchistų” 
vardu Barcelonoj grasina 
nuodingomis dujomis ..žudy
ti respublikos valdžios gy
nėjus.

Viskas neapsakomai brangs
ta, bet darbininkų gyvybė ei
na pigyn. Pernai naujai stato
mas namas Bronxe sugriuvo ir 
nusinešė 18 darbininkų gyvy
bes. Teismas pripažino kaltais 
savininkus—kapitalistus. Ar ži
note kaip juos nubaudė? Ogi 
davė tiktai nuo 2 iki penkių 
metų kalėjimo!

Ateities karai bus orlaivių 
karai. Kada lojalistų orlaiviai 
paskandino gen. Franco karinį 
laivą “Espano,” tai susijaudino 
visi didelių laivynų šalininkai. 
Pastatysi už keliolika milionų 
dolerių laivą, apginkluosi jį ge
romis kanuolėmis, bet kokio 
tūkstančio dolerių yęrtės orlai
vis atlėks, <iš debesų paleis bom
bą ant laivo ir bus apsidirbta!

Brooklyne plačiai/ kalbėta ir 
“Vilnies” reikalais. Drg. An
drulis numato didelį ir gražų 
“Vilnies” šėrininkų suvažiavi
mą. Gavęs nemažai dienraščiui 
paramos formoje aukų ir nau
jų skaitytojų. Brooklynas vien-

Gibraltar,
šistai areštavo Anglijos pi 
lieti Emili
ris buvo politinis fašistų vy 
riausybės delegatas La Li 
nea prieplaukoj. Atrado j 
“neištikimu.”

Ispanų Fašistai Suėmė Ang 
lą Buvusį Savo Politinį 

Delegatą La Linejoj

Štai dar vienas trockistų špo
sas Socialistų Partijos pastogė
je. Minneapolyj, Minn., jie no
minuoja savo kandidatą Dunne 
prieš Farmerių-Darbo Partijos 
kandidatą Haycraft į miesto 
majorus. Iš sykio bandė remti 
pardaviką Latimer, nudegė na
gus, žmonės pasipiktino. Dabar 
to paties tikslo siekia kitu ke
liu: suskaldys progresyviškas 
spėkas ir užleis vietą reakcio
nieriui.

Barcelona, I s p a n ija. — 
Katalonijos provincijos vy
riausybė sako, jog čia suki
limą prieš liaudies valdžią 
darė ne šiaip “anarchistai.” 
Sukilimas pamatiniai buvo 
darbas fašistų “penktos ko- 
lumnos”; ir kaip tik maišti
ninkai pamanė, būk jie “lai
mėję” sukilimą, tuoj^ fašisti
niai karaliaus sugrąžinimo 
šalininkai iškėlė ant balko
nų savo monarchistines, vė
liavas.

Iš kitų pranešimų matosi, 
kad sukilime išvien su faši
stais veikė trockininkai ir 
“nesusivaldanti” anarchistų 
dalis.

Fašistų legionierių “penk
ta kolumna” buvo slaptai 
susidarius Barcelonoj, ir 
daugelis jos narių per klas
tas įsiskverbė į anarchisti
nes ir sindikalistines darbo 
unijas, kurstyti darbininkus 
prieš liaudies fronto val-

Sustabdyt vidutinį tavori- 
nį traukinį lėšuoja apie 
$3.25; tiek pat lėšuoja ir jį 
išjudint.

Drg. Andrulis, sugrįžęs iš 
Naujosios Anglijos, pabrėžia se-\ 
karną tiesą: Kur mažai lietuvių 
Komunistų Partijoj, ten visos 
masinės organizacijos šlubuoja. 
Sako jis: Tie mūsų draugai 
atsiskyrę nuo tarptautinio judė
jimo, kuris taip smarkiai dabar 
visur verda. Jų neužkliudo 
nauja kovų dvasia. Jie nusimi
nę. Vilties netenka. Jų susirin
kimuose nusiminimas.

Kas kita, kur gera grupė vei
kia partijoje. Jie tą naują dva
sią perneša į visą lietuvių ju
dėjimą. Ten dalykai eina gerai, 
ten ateitis labai viltinga.

noma, jog trockistai tose ! praneša, kad fašistų sukurs- 
unijose padėjo, fašistams tytas maištas Barcelonoj 
šmugeliuoti į jas valdžios yra numalšintas._ 
priešininkus. | Barcelona

Ispanijos respublikos at- provincijos vyriausybė už- 
stovybė Paryžiuj pareiškia: ginčija išmislus apie vadi- 

“Plačiai yra žinoma, kad namą “tolesnį skleidimąsi 
tam tikras skaičius, valdžios anarchistų sukilimo.” 
priešų praslinko ’į kelias sin- j 
dikalistines 
nuo to laiko 
pradėjo karinį 
prieš respubliką;

NUTEISĖ 6 ČEVERYKŲ 
STREIKO VADUS

Italijos motinos ir tėvai strei
kuoja prieš Mussolinį. Jie at
sisako ant užsakymo gimdyti 
kūdikius. Mussolinis dideliam 
strioke—Italijos gimdymai su
mažėjo. Dabai* jis žada 13 cen
tų į savaitę už kiekvieną ekstra 
vaiką šeimoje!

Vargiai ką gelbės ir ši meš
kerė. Tasai Mussolinio sliekas 
toks nususęs, jog tiktai pačios 
kvailiausios žuvys ant jo kėsin
sis.

Girdisi balsai iš Tolimosios 
Californijos. Tie draugai nori, 
kad kas nors iš Rytų aplankytų 
juos šiemet.

Chicaga turėtų apie tai pagal
voti. Brooklyniečiams Califor- 
nija per toli’—pas mus nėra nei 
laiko, neigi pinigų tokiai kelio
nei.

Rochelle, Franci j a.—Ispa
nijos laivas “Habana” ir lai- 
vukas “Izūrra” atvežė 5,000 
vaikų iš Bilbao, Baskų kraš
to sostinės, kurią, fašistai 
rengiasi naikinti lėktuvų 
bombomis ir artilerijos šo
viniais.

Laivus su vaikais apsau
gojo Anglijos karo laivas 
“Royal Oak” ir du laivai- 
naikintojai, kuomet Ispani
jos fašistų karo laivas “AL 
mirante Cervera” bandė su
imti ar nuskandinti respub- 
likiečių laivus su tais pabė
gėliais iš Bilbao.

Ottawa, Canada. — Skai
tliuos ama, jog Kanados pro
vincijų ir miestų valdžios iš
leido $800,000,000 bedarbių 
šelpimo reikalams iš viso.

Roma. — Italijos valdžia 
planuoja įsteigt sau naują 
kitoj vietoj sostinę Ethiopi- 
joj, nes senoji’ sostinė Ad
dis Ababa stovinti taip auk
štai, kad italams “sunku ten 
kvėpuoti.” (O gal juodmar- 
škiniams persunku suvaldyt 
Addis Ababos ethiopus?)

Philadelphia, Pa. — Apex 
mezginių kompanija pasi
šaukė 100 policininkų prieš 
demonstruojančius streiko 
pikietininkus, pereitą ket
virtadienį. Bet 300 strei- 
rių prasilaužė pro policijos 
linijas, užėmė dirbyklą ir 
pradėjo sėdėjimo streiką. 
Tuo tarpu 12,000 streiko 
pritarėjų čia jau demonst
ravo, išreikšdami pritari
mą streikieriams. Darbi
ninkų susikirtimuose su po
licija ir streiklaužiais sužei
sta 40 asmenų iš abiejų pu-

SOVIETAI GERINA» , 
MAISTO DIRBYKLAS 
Maskva. — Pranešama, 

jog kur reikės užsieninės; 
mašinerijos maisto fabri-į 
kams geriau įrengti, tai So-‘ 
vietai pirks reikalingas ma-‘ 
šinas ne iš Vokietijos, bet' 
iš Amerikos. Gerins šaldy
tos grietinės, kenuoto mai
sto ir kt. dirbyklas.

j Atsakingi anarchistinių 
organizacijas darbininkų vadai visą laiką 

kai fašistai šaukė vengt tarpsavinės ko- 
sukilimą vos su bendra liaudies val

džia.

Senatvės Apdrauda — Ar Ji 
Teisėta Ar Ne?

Washington. —- Teisdary- 
stės ministerija reikalauja, 
kad Jungtinių Valstijų Vy
riausias Teismas greitai iš
spręstų klausimą: ar val
džia turi teisę .rinkti iš sam
dytojų tam tikrus nuošim
čius į darbininkų senatvės 
apdraudos fondą, ar ne?

Mezgėjų Unijos vietinio 
Skyriaus pirminihkas W. 
M. Leader nuėjęs pareika
lavo, kad dirbyklos valdyba 
pripažintų uniją, priklau
sančią prie Industrinių Uni
jų Organizavimo Komiteto. 
Po kiek laiko jis išėjęs pra
nešė miniai, kad kompani
jos prezidentas W. Myers ir 
kiti bosai sutinka derėtis su 
streikieriais delei unijos 
pripažinimo. Tik tada dar
bininkų minia pradėjo skir
stytis.

Shenandoah, Pa.—Su ge
gužės 1 d. turėjo prasidėti 
7 valandų darbo diena vi
siem mainieriam. Bet tarp 
unijos ir kompanijų kilo 
nesusipratimas kas link ant
ro ir trečio “šiftų.”

Anglies kompanijos pa
tvarkė taip, kad mainie- 
riams prisieitų išbūti kasy
klose 8 valandas, o ne 7. Del 
to unija ir išvedė streikan 
11,000 mainierių gegužės 1 
dieną.

Negalima sakyti, kad Ame
rikos teisėjų biznis eina prastai. 
Štai Connecticut valstijos tei
sėjas Nickerson turi pasidėjęs 
pinigų į 51 taupymo banką. Tai 
“cash” pinigai 
dinamo turto jis turi už $123,- 
608. Nickerson neužmiršo savo 
kišeniaus. Vargšai, kurie pate
ko į jo teismą, išėjo plikai ap
skusti.

Drg. Andrulis baigė savo il
gą maršrutą. Dabar jis šauna 
atgąj Chicagon pas savo išsi
ilgusią šeimą ir pas draugus. 
Jo šis maršrutas, tikime, davė 
mūsų judėjimui daug apčiuopia
mos dvasinės ir medžiaginės 
naudos.

Cleveland, Ohio. — Nuo 
1934 m. iki šiol čia buvo pa
pjauta 8 moterys; jų kūnai 
buvo į dalis supjaustyti bei 
sukapoti ir ežeran sumesti 
bei kitur išmėtyti. Dabar 
išgriebta žemutinė dalis kū
no vienos moteries, kurios 
liemens viršutinė dalis bu
vo surasta vasario mėnesį.^

Šimtai vyrų buvo areš
tuota ir tardyta; bet vis ne
surandama kaltininko. Ma
noma, kad tai koks pamišė
lis mėsininkas arba lytiškas

RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ UŽGINČIJA NAUJĄ 
KATALONŲ “ANARCHISTŲ SUKILIMĄ”

Lewiston, Maine. — Pow
ers Hapgood, sekretorius In
dustrinių Unijų Organizavi
mo Komiteto Naujojoj An
glijoj, ir penki kiti čevery- 
kų darbininkų streiko vadai 
tapo nuteisti po 6 mėnesius 
kalėjimo. Tai todėl, kad jie 
vadovavo streikui, nepaisy- 
daihi teismo indžionkšin6 
prieš jį.

žudydami bent 800 nekariš- 
kių žmonių Guernicoj; ta- 
čiaus, Eden dar “nė ,vienos 
šalies nekaltina, iki bus iš
tirta.”

Vienas žymiausių Angli
jos seimo atstovų, liberalas 
Lloyd George išreiškė bai
mę, kad nazių ir Italijos fa
šistų lakūnai gali panašiai 
sunaikint ir Bilbao, masi
niai žudydami to miesto gy
ventojus.

Anglijos seime geg. 6 virė 
tikra audra prieš fašistų pa
darytą žudynę Guernicoj.

sutinka, kad būtų paskirta 
tarptautinė komisija iš ma
žųjų, bepusiškų šalių ištirt, 
kaip fašistai lėktuvų bom
bomis sudegino Guernicą, 
beginklį Baskijos miestą, 
šiaurinėj Ispanijoj. Eden 
piktinosi ypač tuom, kad 
fašistų lakūnai kulkasvai- 
džiais žudė bėgančius nuo 
bombų ir gaisro žmones.

Liudijimų liudijimais įro
dyta, kad tą baisų žygį pa
darė Vokietijos lėktuvai, iš-

Fašistų Skleidžiami Girdai
Perpignan, Franci j a. — 

Iš kapitalistinių šaltinių 
plaukia paskalai, būk “an
archistai” valdą Junqurea 
ir Figueras, būk jie vis dar 
gręsia nuversti valdžią; būk 
jie užmušę socialistą Kata
lonijos ministerį Antonio 
Sese; būk Katalonijos pro
vincijos valdžia atšaukus 
12,000 savo armijos iš Hues- 
ca-Saragossa karo fronto, 
idant nuslopintų anarchis
tus; būk per sukilimą Bar
celonoj užmušta 400 asme
nų ir t. t.
Katalonų Armija Tebeka- 

riauja prieš Fašistus
Valencia. — Ispanijos re

spublikos valdžia užginčija 
fašistų paskleistus girdus, 
būk Katalonijos vyriausybė 
atšaukus savo armiją iš 
Huesca-Saragossa f r o nto. 
Katalonų armija dabar ve
da smarkią artilerijos kovą 
su fašistais tame fronte.

Anglai Aprūpinsią 4,000 Pa
bėgėlių Vaikų iš Bilbao
London. — Anglų ' darbo 

unijos ir kitos organizaci
jos ketina aprūpinti 4,000 
vaikų, kurie bus laivais at
vežti iš Bilbao.

Bilbao-Baskų vaikų pri
ėmimu rūpinasi Bendras 
Komitetas, susidarantis iš 
visų partijų atstovų Angli
jos seime.

Madrid. — Policija pada
rė kratą Peru konsulate ir 
suėmė slaptą radio perduo- 
tuvą, per kurį buvo duoda
ma šnipiškos žinios fašis
tams. Areštavo • 400 fašis
tų pabėgėlių, prisiglaudusių 
Peru konsulato patalpoj.

Respublikos policija sako, 
kad tie pabėgėliai darbavo* 
si fašistų naudai su Peru 
konsulo žinia.

Lakehurst, N. J., geg. 7. 
—Apart suskaitytų žuvusių 
bei sužeistų “Hindenburgo” 
eksplozijoj, dar esą “neži
noma, kur dingo 7 kiti.”

Ligoninėje mirė 2 iš su
žeistų Zeppelino “Hinden
burgo” eksplozijoj, žinomų 
žuvusių skaičius jau pasie
kė 38.

Roma. — Mussolinio laik
raščiai su pasididžiavimu 
rašo, kad italų juodmarški- 
niai atėmę iš Baskų respub- 
likiečių miestelį Bermeo, 
prie pat jūros, šiaurėj.

(Bet jie užtyli, jog res- 
publikiečiai be mūšio leido 
italams fašistams įeiti į tą 
miestelį, kaip į sląstus. O 
tada respublikiečiai juos 
ten ir apsupo iš visų pusių. 
Daugelį bandžiusių pabėgti 
sušaudė; šimtai gi juodmar- 
škinių patys prigėrė, beban
dydami išplaukti.)

Dabar siunčiama tūkstan
čiai Italijos ir Vokietijos 
kariuomenės, kad naliuo- 
suotų savo sėbrus iš Ber
meo.

London. — Anglijos už

PRIEŠ JUDŽIUS
Hollywood, Calif., geg. 7. 
J. L. Lewis, vardu Indus- 

1 trinių- Unijų Komiteto, pa- 
Roma. — Mussolinio vai-1 siūlė savo pikietus ir kito- 

džia žada pridėt 25c algos kią pagelbą streikuojantiem 
per savaite darbininkui tu- tūkstančiam^ mechanikų ir 
rinčiam viena kūdikį; prie-Jartistų prieš judamųjų pa
das už du kūdikiu — 63 
centai, už tris — 94 centai 
ir tt. Be to, valdžia ketina 
paskolinti po $50 iki $150 
norintiems apsivesti. Tuom 
Mussolinis stengiasi pa- 
smarkint gamybą kūdikių, 
kaip karo medžiagos.

Vaisiai mano, kad “Vilnies” re
dakcijos štabas turėtų būt pa
didintas nors vienu žmogum. 
Dabartiniai štabo nariai per
daug užsimušę darbu.

Hollywood, Calif.—Strei
kieriai prieš judamųjų pa
veikslų kompanijas šaukia 
žmones nelankyt judžių te
atrų; kol kompanijos 
tenkins streikierių.

laukan ir tuomi išsigelbėjo.
E k s ploduodamas hydro- 

geno (vandenylio) gesas 
tuoj aus liepsnomis apsupo 
visą orlaivį. “Hindenburgo” 
geso maiše buvo 800,000 kū- 
biškų pėdų hydrogeno.

Yra n e e k s ploduojantis, 
heliumo gesas baliūniniams 
orlaiviams, bet Vokietija jo 
neturi. Heliumo yra Ameri
koj, ai e jis naziam perbran- 
gus. Antra, tai helium dujos 
yra sunkesnės už hydroge
no gesą; taigi orlaivis su 
šiomis dujomis mažiau te
galėtų pakelti.

Vokietijos naziai dabar 
raminasi tuom, kad jie ne- j 
užilgo baigsią budąvoti ki- į 
tą tokį Zeppeliną-dirižablį . 
kaip “Hindenburg.”

Tarp kitų išsigelbėjusių • 
iš “Hindenburgo’’ yra* vy- a 
riausias komandierius M. 
Prusš ir kapitonas-vairuo
tojas E. Lehmann.

“Hindenburg” buvo auks- • 
čiausias nazių technikos pa
sididžiavimas. Jis lėšavęs 
bent $5,000,000.

veikslų d i r byklas-studijas. 
S t r e i k i e r i ai šią talką 
džiaugsmingai priima, bet 
Amerikos Darbo Federaci
jos viršininkai šnairuoja. 
Dauguma streikierių iki 
šiol priklausė ęrie amatinių 
Federacijos unijų.

ŽMONĖS MATĖ NELAIM ĖS ŽENKLUS Už DVIEJŲ 
VALANDŲ PIRM BA LIŪNO EKSPLOZIJOS

Lakehurst, N. J., geg. 7.— 
Suskaityta jau 38 žuvę per 
eksploziją Vokietijos Zep
pelino “Hindenburgo.” 66 iš
liko gyvi, visi sužeisti. Ke
leto žaizdos taip pavojingos, 
kad jie mirsią.

Associated Press žinio
mis, “Hindenburg” vežė 36 
keleivius, o paties orlaivio 
įguloj buvo 61 asmuo. Ke
leivių gyvų išliko 20.

“Hindenburg” ore sprogo 
ir sutruko 7:25 vai.'vakare, 
geg. 6 d., kuomet jis taikėsi 
nusileist į Laivyno Orlaivių 
Stovyklą Lakehurste.

Kuomet “Hindenburg” lė
kė virš Brooklyno, tūli 
“Laisvės” darbininkai matė 
nenormaliai didelį tirštų dū
mų rūkimą iš jo motorų. 
Už dviejų valandų pirm 
eksplozijos, įvairūs žmonės 
telefonavo, kad dega “Hin
denburgo” uodega. Bet or
laivio komanda tokių daly
kų nepastebėjo.

“Hindenburg” buvo pa- 
būdavotas pagal inžinie
riaus Hugo Eckenerio pla
nus. Eckeneris pirmiau bu
vo ir jo komandierius kelio
nėse į Ameriką ir atgal. Bet 
Hitlerio valdžia paskui E- 
ckenerį pavarė todėl, kad jis 
nenuolankavo naziams taip, 
kaip jie norėjo.

“Hindenburg,” 811 pėdų 
ilgio baliūninis orlaivis, su
truko tik 200 pėdų aukštyj 
nuo žemės. Dauguma narių 
jo įgulos ir keleivių iššoko
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Bolševikiška savikritika kiaurai persi
sunkė ir net per rašytojų ir vaidylų (ak
torių) organizacijas. Ten taipgi suras
ta visa eilė žmonių, slapta varančių ne- 
naudelišką darbą. Jie tapo pašalinti iš 
vietų.

Tokia kritika užtikrins Sovietų Sąjun
gos darbo žmonėms didesnius socialisti
nėj kūryboj laimėjimus ir apsaugos juos 
nuo diversantų, dviveidžių, žalotojų.

Imigrantų Grupės Pirmame Jungtinių 
Valstijų Cenze

Veiksią Atvirai

“Tysliava — Gėlė/’ Sako Talys
Tysliava buvo nusidanginęs į Chic^ffeą 

lopyti gerokai apdriskusį ten fašizmą. 
Jis, žinoma, plūdo savo vienminčių tar
pe komunistus ir socialistus ir tas jo 
klausovams patiko. Vienas jų—Anta
nas Tulys — va kaip rašo “Vienybėje” 
apie savo vado kalbą:

Nesenai Italijoj susitiko Mussolinis su 
Vokietijos užsienio reikalų ministeriu 
von Neurath. Jų konferencija, sakoma, 
nebuvusi ilga, bet turėjusi daug reikš
mės. Abi fašistinės valdžios sucementa
vo savitarpinę vienybę užsieninei politi
kai. Svarbiausias bene bus jų tas nuta
rimas, kad tiek Roma, tiek Berlynas pa
sirengė, pasak Hearsto spaudos kores
pondento Frank Gervasi pranešimo, “at- ’ 
virai įsikišti į Ispanijos karą,” jei kitaip 
nebus nugalėta Madrido valdžia.

Iki šiol Italija ir Vokietija rėmė Ispa
nijos fašistų gaujas slapta. Jie aprūpi
no jas viskuo: kareiviais, ginklais, amu-

• nicija, orlaiviais ir pinigais. Tai dary
dami, tiek Mussolinis, tiek Hitleris, skel
bė neremią Ispanijos fašistų.

Nepaisant jų pastangų, lojalistai vistik 
laimi, o jei gi kur ir nelaimi, tai bent pa
jėgia atmušti fašistų govėdas. Dėlto 
Berlyno ir Romos valdonai dūksta ir jau 
rengiasi atvirai išstoti pagelbon bandito 
Franko gaujoms!

Prie ko tas gali pasaulį priversti? Ne
reikia nei aiškinti: prie pasaulinio karo.

Bet fašistinės valdžios to nepaiso. Ne^ 
galėdamos išeiti iš gilaus krizio, jos ban
dys pasaulį paskandinti liepsnose. Žino- 

4 ma,>jose ir pats fašizmas turės supleš-
. ... •

Fašizmas yra didžiausia žmonijos ne
laimė. Prieš jį, todėl, kiekvienas taiką 
ir- laisvę mylįs žmogus privalo energin
gai kovoti.

Jo rankos judėjo, veidas mainėsi, tonas 
vietomis buvo labai švelnus, vietomis ašt
rus. Man teko tik džiaugtis, kad tas žmo
gus gali taip įspūdingai, tai skambiai grei
tu sąmoju kalbėti. Aš žiūrėjau į jį ir gal
vojau: “Tysliava: Tysliava—mūsų lietuvių 
reta gėlė, reikia ją laistyti, kad be laiko 
nenudžiūtų... Tysliavos širdis—poezija. 
Tačiau didžiuma jo eilių yra man nesu- 

-7 prantama...

Matyti, Tysliava buvo Chicagoj gerai 
palaistytas, jeigu jam ten taip vyko. Tu
lys mano tą “gėlę” ‘ (kokios ji rūšies?) 
reikia dar daugiau laistyti. Atrodo, Tu
lys mažai savo “gėlę” pažysta. Nesu
pranta jis jo poezijos (klausimas, ar 
pats Tysliava ją supranta?), dar mažiau 
jis supranta Tysliava kaipo politiką.

Juozas atvyko Amerikon smetoniško 
“Liet. Aido” korespondentu. Per tūlą 
laiką jis flirtavo su socialistais, buvo 
“plačių ‘pažiūrų demokratas,” paskui ir 
vėl patapo atviras fašistas,—geresnis už 
Klingą ir Valaitį! Vadinasi, politiškai 
TysliavąF-tikras vėjo pamušalas.

Šis pernelyg paikas Tysliavos garbini
mas nėra daromas be tikslo: panegirikos 
darbas atliekamas sąmoningai. Tysliavai 
rūpi patapti antruoju “tautos vadu” (pir
muoju — Smetona Kaune). Toki Tūliai 
ir jiems panašūs geresnio “vado” turbūt 
ir nėra verti! 4

Savikritika Sovietą Sąjungoj
Po pastarojo Visasąjunginės Komunis- 

, tų Partijos CK plenumo visoj Sovietų 
Sąjungoj prasidėjo gili ir plati savikriti
ka, bolševikiškas perkratinėjimas savo 

g darbų. Labai sv&rbu, kad toje savikriti
koj dalyvauja daug darbininkų, kurie 
iškelia aikštėn tūlų biurokratų apsileidi
mą, nerūpestingumą ir t. p. štai “R. 
Artojas” paduoda vieną tokių savikriti- 
kos susirinkimų aprašymą:

Š. m. kovo 27 d. Visočanų (Lioznos rajo
no) K. Markso vardo fabriko darbininkų 
susirinkime Lioznos rajono partijos sekre
torius drg. Dzeniškevičius padarė platų 
pranešimą apie naują rinkimų sistemą ren- 

kaip į sovietus, taip ir į partorganus. 
Dzeniškevičius smarkiai kritikavo fa- 
vadovaujančius darbininkus, iškėlė vi- 

są eilę blogo darbo faktų, kritikos ir savi- 
kritikos užgniaužimo faktų.

Susirinkime išstojusieji seni fabriko dar
bininkai.—stachanoviečiai griežtai kritikavo 
fabriko vadovus. Planai nebuvo išpildomi, 
jokis kultūrinis darbas fabrike nebuvo ve
damas. Pas vadovaujančius draugus buvo 

’ įsivyravęs girtuokliavimas. Fabrikas turi 
’ septynias automašinas, trisdešimts arklių, 

o kūru fabrikas nebuvo pakankamai aprū- 
\ pintas. Dabar blogiausiais keliais tenka 

laužyti mašinas, kamuoti arklius. Valgyk
loje nešvaru, valgis nelaiku paduodamas, vi
sur eilės, uždarbio išmokėjimas užtraukia
mas. Ypač griežtai darbininkai kritikavo 

R inžinierių Smielovą, kuris daugiau rūpinasi 
savo butu, negu fabrikų. Darbininkai kri
tikavo ir rajoninę partorganizaciją, kuri vi
sai mažai įdomavosi fabriku, kuriame dirba 
apie 1,000 darbininkų.

Inžinierius Smielovas prie klaidų ne
prisipažino, bet viską bandė suversti ant 
darbininkų, rašo korespondentas. Tuo- 
tnet darbininkai išrinko komisiją, kuri 
ištirs visą dalyką ir tuomet bus padaryti 
atatinkami žingsniai pašalinimui netiks
lumų.

“Priekalas’ ir “Raudonasis
Artojas”

Ne visur Jungtinių Valstijų lietuviai 
darbininkai šituodu Sovietų Sąjungoj lei
džiamu laikraščiu (“Priekalas” mėnesi- _ 
nis žurnalas, o “Raudonasis Artojas” — 
savaitraštis) reikiamai įvertina. Abu 
leidiniai yra labai įdomūs ir verti skai
tymo kiekvienam, kuris nori praplėsti 
savo žinojimą ypačiai apie Sovietų Są
jungą.

Tiesa, mes kai kada “Laisvėje” (ir 
“Vilnyj”) perspausdinam vieną kitą iš 
tų laikraščių svarbesnį straipsnį. Bet 
tai tik maža dalis to, kas juose telpa.

Mėnraštyj “Priekale/’ pavyzdžiui, 
spausdinama daug gilių istorinių ir kri
tikos straipsnių, apart bėgamais reika
lais gražių ir įdomių aprašymų.

“Raudonasis Artojas”—veidrodis ypa
čiai lietuviško kolektyvų gyvenimo. Be 
to, jame yra daug straipsnių ir žinių, su
pažindinančių skaitytoją su viskuo, kas 
dedasi Sovietų Sąjungoj.

Būtų gerai, jei mūsų ALDLD. kuopos 
rimčiau susidomėtų “Priekalo” ir “Rau
donojo Artojo” išplatinimu Jungtinėse 
Valstijose.’ Tegu, sakysim, mažesnės 
kuopos užsisakys po penkis numerius 
abiejų suminėtų leidinių, o didesnės—po 
dešimts. Tegu literatūros pardavinėto
jai išplatina tas kopijas reguliariškai. 
Su tuo būtų atliktas milžiniškas kultūri
nis ir politinis darbas.

Angliškas “Moscow News” turi dide
lio pasisekimo angliškai skaitančioj Am
erikos visuomenėj. Kodėl “Priekalas” ir 
“Raudonasis Artojas” negali turėti dar 
didesnio pasisekimo tarp lietuvių? Mes 
turim daug žmonių (net ir ne komunisti
nio nusistatymo), kurie labai susidomė- ' 
ję gyvenimu Sovietų Sąjungoj. Jie abu 
leidinius skaitys, jei tik bus kas juos 
jiems pasiūlo.

Ar ne verta apie tai rimtai (ir tuojau) 
mūsų ALDLD kuopom pagalvoti?

Paprastos Amerikos istori
jos jau per ilgą laiką rašo, 
kad beveik visi gyventojai šio
je šalyje kolonijališkose dieno
se buvo anglai, visai mažai te
buvo kitų tautų.

Kad tai yra istoriškai klai
dinga, šiandien mums parodo 
tyrinėjimai, kuriuos vedė Am
erican Council of Learned So
cieties. Tos Tarybos specialis 
komitetas, kuris susidėjo iš 
dviejų istorikų, dviejų, statis
tikų ir vieno kalbų žinovo, se
kė Jungt. Valst. gyventojų 
kalbišką ir tautišką kilmę. Ra
portą šito komiteto atspaus
dino Government Printing Of
fice, Washingtone, ir jis visai 
nesutinka su Cenzo Biuro 
skaitlinėmis, jog 82.1% baltų 
gyventojų kaip buvo paduota 
1790 m., buvo angliškos arba 
vališkos kilmės.

Komiteto radimai parodo, 
kad arti trečia dalis Amerikos 
gyventojų 1790 m., kada pir
mas cenzas imtas šioje šalyje, 
buvo ne angliškos kilmės.

šitie tyrinėjimai sužinoti, iš 
kur paėjo Amerikos pirmieji 
gyventojai, yra labai svarbūs. 
Parodo istoriškas šaknis dau
gybės mūsų “užmirštų” tauti
nių grupių ir nupiešia teisin
gesnį paveikslą mūsų imigran
tų prisidėjimo prie Amerikos. 
Turi ir praktiškos vertės, nes 
nustatytos imigrantų kvotos 
įvairioms šalims yra nustaty
tos pagal taip vadinamą “Na
tional Origins” (tautiškos kil
mės) planą.

Išrokavimai etniškų grupių 
1790 metuose buvo klasifika
vimas baltų šeimynų galvų 
pagal jų pravardžių. Suskaity- 
mo būdas buvo ištikro primi
tyviškas; vardai, kurie aiškiai 
prigulėjo Rolandams, vokie
čiams, francūzams, škotams ir 
kitiems, buvo į vieną krūvą 
suskaityti, šitas skaitlius ati
trauktas nuo, pilno jskaitliaus 
šeimynų galvų ir liekama su
ma, kuri įėmė visus nežino
mus vardus, buvo paskirta 
anglams.

Howard F. Barker ir Dr. 
Marcus L. Hansen, kurie prisi
dėjo prie šito komiteto tyrinė
jimų nauju atžvilgiu vėl per
žiūrėjo vardus baltų šeimynų 
galvų, paduotų 1790 m. cenze. 
Jie sekė kolonijališką imigra
ciją, papročius, išvykimą į 
Naują Pasaulį, pamainymą 
šeimyniškų pravardžių. Jie ra
do stebėtinų faktų.

Tarpe paprasčiausių pravar
džių Amerikoje yra “Smith”, 
“Johnson”, “Miller”, “Ander
son”, ir “Moore”, bet tas ne
reiškia, * kad jų savininkai 
paėjo iš Anglijos. Tik ma
žiaus kaip pusė amerikoniškų 
“Smithų”, gali sakyti, kad jų 
prabočiai atvyko iš Anglijos. 
Liekami yra vokiški ‘Schmidts’, 
skandinaviški “Smeds”, čekiš
ki “Kovars”, vengriški “Kova- 
cze,” lenkiški “Kovars arba 
Kowalczyks” ir net syriški 
“Haddads.”

Pačiu būdu amerikoniškas 
vardas “Miller”, gali paeiti 
nuo vokiško “Muller arba Mol
ler”, čekiško “Mlina” arba sla
viško “Melnik”.

“Johnson” gali būti švediš
kas “J o h n s s o n,” daniškas 
“Jansen,” arba airiškas “Mac- 
Shane.”

Originališkas “Anderson” 
galėjo paeiti nuo “Andersen,” 
“Andriessen” arba “Ander
sson.”

“Mopve” galėjo būti škotiš
ku “Muir” arba vokišku 
“Mohr.”

Papratimas versti pravardes 
pamainė “iZeleny” į “Green” 
—“Valis” į “Wallace”— 
“Krawiec” į “Taylor”—“Sjos- 
trand” į “Seashore”—‘Bakker’ 
į “Hill”—“Piccolo’’ į “Little” 
—“Podlesnik” į “Underwood” 
—“Schwartz” į “Black”—ir

po Hoover,” “Bon Coeur”— 
“Bunker”, “Beauchamp tapo 
Fairfield”, “Blancamano tapo 
Whitehand,”’ “Pereira tapo 
Perry,” “Vacarelli tapo Kel
ly”, ‘Chiariglione tapo Flynn’, 
“Hartikainen tapo Hartman”, 
“Mortonnen tapo Morton,” 
“Mosnicka tapovMason,” ir t.t.

JCad 1790 m. buvo didelės 
grupės gyventojų visokių, tau
tų, netik anglų, remia istorija 
žmonių, kurie čia gyveno 17- 
tame ir 18-tame šimtmetyje. 
Per pusę šimtmečio teritorija 
prie Hudson upės buvo ran
kose holandų. 17-tame šimt
metyje randame “Naująją 
Švediją, kaip ir “Naująją 
Franciją ir “Naują Holandi- 
ją.” Per sekančias imigracijos 
vilnis vokiečiai sudarė beveik 
trečią dalį gyventojų skait- 
liaus Pennsylvanijoj pabaigo
je 18-to šimtmečio. Kitose te
ritorijose, kurios vėliaus tapo 
valstijomis, buvo dideli skait
liai ispanų ir francūzų, kuo
met rytinėje Floridoje, kada 
pirmas cenzas imtas, buvo keli 
šimtai grekų, “Minorcans” ir 
italų. Jie ten liko po įsteigimui 
“Naujos Smyrnos”, kurią ko
loniją pradėjo Dr. Andrew 
Turnbull.

šitas komitetas nusprendė, 
kad ne 82.1%, bet tik 70% 
visų gyventojų Jungt. Valst. 
1790 m. buvo -angliškos arba 
vališkos kilmės. Anglai buvo 
didžiumoj Naujoj Anglijoj ir 
Virginijoj, bet jie sudarė tik 
49 nuošimtį gyventojų Penn
sylvanijoj, 50% New Jersey 
gyventojų ir tik 57% gyvento
jų New Yorke. '

1790 m. pilnas skaitlius gy
ventojų šioje šalyje buvo 3,- 
930,000, iš kurių, 3,226,944 
buvo balti. Vokiškos kilmės 
pasiekė 279,220, arba net 
8.7% gyvetojų skaitliaus; ai
riškos 306,910 (9.7% gyven
tojų skaitliaus), 100,000 arba 
3.35% buvo holandiškos kil
mės, ir 73,750 arba 2.4%, 
francūziškos kilmės. Apie 25,- 
625 paėjo iš Ispanijos, ir 21,- 
000 iš Švedijos. Nebuvo gali
ma spręsti iš kur net 219,805 
paėjo. Prie to skaitliaus pri- 
skaitoma visos kitos grupės.

F. L. I. S.

Kaltinamųjų suolan buvo 
pasodinti šeši jauni vyrukai su 
Bronium Jadzevičium prieša
kyje.

Pernai per žolinę Vilijam
polės kepėjai Mikalinavoj 106 
nr. (restorane) girtuokliavo. 
Vėlai vakare, jau visi išsigėrę, 
išėjo gatvėn ir čia kilo kivir
čai dėl Jądzevičiaus panelės 
Onos Poguckaitės, kurią už
kalbinęs (norėjęs su ja paflir
tuoti) B. Montvila, Br. Jadze- 
vičius pareikalavęs, kad Mont
vila nelįstų prie jo panelės. 
Montvila už tą pastabą Jadze- 
vičiui kirtęs į ausį taip smar
kiai, ,kad tas vietoje kritęs. 
Tačiau Jadzevičius greit atsi
peikėjo, atsikėlė ir išsitraukęs 
didelį suomišką peilį, pradėjo 
badyti savo konkurentą Mont
vilą. Suomiškas peilis pervėrė 
Montvilos krūtinę, plaučius, 
net širdį palietė. Mirštantį 
Montvilą gatvėje kiti kepėjai 
dar kumštimis mušė. Montvila 
tuojau ir mirė. Už Montvilos 
nužudymą kaltinamaisiais bu
vo patraukti Br. Jadzevičius, 
Stasys Petruševičius, Vacas. 
Varanavičius, Marijonas Mar
kauskas, Borisas Kormazino- 
vas ir Bernardas Jakimavičius.

Kauno apyg. teismas teisia
muosius pripažino kaltais ir 
nubaudė: Jadzevičių 4 met. 
sunk, darbų kalėjimo, V. Va
ranavičių 3 mėn. papr. kalėji
mo, o visus kitus po 1 mėn. ir 
2 sav. papr. kalėjimo. Be to, 
velionies Montvilo našlei ati- 
teisė po 75 lt. kas mėn. per 10 
metų, o velionies dukteriai po 
30 lt. pųr mėn., taip pat vien
kartinio jieškinio 125 lt.

lėti 8 mėn. ir jie laikomi bau
smę atlikę.

Pr. Gluodas nubaustas vie- 
neriais metais papr. kalėjimo, 
bet nuo bausmės atlikimo at
leistas su sąlyga, jei per 5 me
tus nenusikals.

J. Astrauskas išteisintas. 
Teismo išlaidos uždėtos vi
siems nuteistiesiems solidariai.

ROKIŠKIS
žiaurus Vyras

Balandžio 4 d. vienas siu
vėjas išmetė į gatvę savo jau
ną žmoną ir 7 mėn. vaiką, ir 
pats bute užsirakino. Moteris 
išmesta ant gatvės buvo pus
nuogė ir algana. Ji net neturė
jo nė vieno cento nupirkti vai
kui maisto. Pasigailėjęs preky
bininkas L. žekas tą moterį 
priglaudė savo namuose. Va
kare, kai siuvėjas buvo išėjęs 
į miestą, jo žmona per išdauž
tą langą įlindo į butą ir atsi
darius duris išsinešė savo daik
tus, nes vyras naktį rengėsi 
turtą parduoti ir išvykti kitur. 

! Kaimynai pasakoja, kad siu
vėjas savo žmoną kiekvieną 
dieną mušęs, o kad ji nerėktų, 
įžabodavęs virve.

Nukaitino Jūrininkus, Atsisa
kiusius Dirbt Fašistam

LIETUVOS ŽINIOS
Kariuomenės Teismas Paskyrė 

Spręsti Politinių Bylų
Bal. 23 d. Kariuomenės tei

smas Kaune žiūrės baudž. by
lą Stasio ir Domo Mikalauskų, 
Stasio ir Tomo Pranevičių, 
Ipolito Rimdeikos, Stepo Bui
vydo, Stasio Krauneviciaus, 
Česlovo Romano, Antano Pu- 
triūno ir Stasio Momeikos kal
tinamų pagal Baudž. Stat. 51, 
142 str. 1 d,'ir Ypat. Valst. 
įstatų 14 § 8 p., o St. Mikalau
skas dar ir B. St. 51, 142 str. 
2 d., 469 str. ir Yp. Valst.-Įst. 
14 § 8 p.

Bal. 27 d. bus sprendžiama 
Henriko Baratinsko byla, kalt, 
pagal B. St. 129 str. 2, 3 P- ir 
Yp. Valst. Aps. Įst. 14 § 2 p.

Bal. 23 d. Šiauliuose. Ka
riuomenės teismas spręs N. 
špajytės, N. Dušausko, R. Gor- 
dono, Ch. Grodzianskio, D. 
Levino ir G. Gameraitės, kal
binamų B. St. pap. ir pak. 6 
§, B. St. 51, 129 str. 1 d. 1 ir 
2 p. ir Ypat. Valst. Aps, Įst. 
14 § 2 p. Prano Noreikos ir 
VI. Tarvydo.

Bal. 9 d. Kaune kariuome
nės teismas žiūrės VI. Gutaus
ko, Povilo Čiukšio,- Kalmano 
Rochmano ir šeinės Reznikovi- 
čiūtės kaltinamų pagal B. St. 
pap. ir pak. 6 §.

Šakių Apskrities Ūkininkų 
Byla

Balandžio 2 d. Kariuome
nės teismas žiūrėjo šakių aps. 
Plokščių vals. ūkininkų: Prano 
Kuprišausko, Stasio Strimaičio, 
Juozo Patašiaus, Petro Mu
rausko, Jono Aštrausko, J. 
Balsio ir Prano Gluodo bylą, 
kaltinamų pagal B. St. 129 
str. ir Ypat. Valst. Aps. Įsta
tus.

Teisiamuosius gynė advoka
tai M. Sleževičius, Z Toliušis, 
V. Burkevičius ir V. Cimkaus- 
kas.

19 vai. teismas baigė bylą 
nagrinėti ir 11 vai. vak. pas
kelbė rezoliuciją: Pr. Kupri- 
šauskas nubaustas 21/2 met., 
sunk. darb. kalėjimo su B. St. 
28, 29i ir 30 str. str. padari
niais, bet teismas išskaitė ligi 
teismo iškalėtą laiką ir Kupri- 
šauskui lieka kalėti 1 met. ir 
9 mėn.

St. Strimaitis, J. Patašius, P. 
Murauskas ir J. Balsys nubau
sti po 8 mėn papr. kalėjimo, 
bet įskaityta ligi teismo iška-

London. — Teismas atra
do kaltais penkioliką anglų 
jūrininkų, kad jie sustrei
kavo Bostone prieš laivą 
“Linaria,” kuriuom buvo 
gabenama Ispanijos fašis
tams nitratai, reikalingi ka
riniams sprogimams ga- 
mint.

Barcelona, Ispanija, 
6.—12,000 Katalonijos 
licininkų smarkiai kaujasi 
su fašistais Teruel-Saragos- 
sos fronte.

Pranešama, jog Kataloni
jos liaudiškų partijų , fron
tas ir veiklumas prieš fašis
tus labai sūdrūtėjo.

geg- 
mi-

Ar Generolas ne Žmogžudis?
New Castle, Kentucky.— 

Prisiekusieji p o s ėdininkai 
iįau kelioliką valandų ginči
josi, ar generolas H. H. 
Denhardt yra žmogžudis ar 
ne, vis neprieidami prie ben
dros išvados. Tas generolas 
teisiamas už nužudymą jo 
mylėtinės Vernos G. Taylo- 
rienės. Jis sako, būk Ver
na pati nusišovus jo revol
veriu.

DARBININKŲ 
SVEIKATA

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
530 Summer Ave. Newark, N. J.

Tel.: Humboldt 2—7964

DIDELĖS BYLOS KAUNO 
APYGARDOS TEISME

4 Centai Taksy-ant Kiekvieno k,ttei;
Galiono Gazolino N. Y.

t v v, R i c h m o nd, Indiana.—
inančio pirmadienio bus 1 Lucy Zeek paliko savo pini- 

—4. gįnę gatveKarjrj. Už kelių 
valandų įlipus į tą patį gat- 
vekarį, atrado piniginę toj

centu pakelta taksai ant
kiekvieno galiono perkamo

Albany, N.Y.—Pagal New gazolino. Reikės mokėt jau ------x, --------
Yorko valstijos seimelio iš- ’4 centai taksų ant galiono, pačioj vietoj, kur paliko.

“Konig” į King.”
Ainiai biedno.' vokiško gy- 

Ventoj o kolonijališkose dienose 
Amerikoje vardu “Kline” ži
nomi po vardais “Cline,” 
“Small” ir “Little”.

Kartais vardai gyventojų 
mūsų šalyje kolonijališkose 
dienose buvo visai pamainyti į 
kitus, sutrumpinti arba kitaip 
pritaikinti, taip “iZimmerman” 
tapo “Carpenter,” “Van der 
Veer tapo Rikers,” “Huber ta-

Kepėjų Diena Teisme
Bal. 2 d. Kauno apyg. teis

me buvo sprendžiama šešių 
kepėjų byla, kaltinamų pernai 
rugs. 8 d. nužudžius kepėją 
Boleslovą Montvilą. Tos bylos 
svarstymas sutraukė ‘ į teismo 
lės kepėjus, nes ir teisiamieji 
yra vilijampoliškiąi. Visą die
ną teismo salė buvo pilna ke
pėjų, kiti netilpo į salę, tai už
tvenkė teismo koridorius.

Savotiškas Vyras.
Drauge gydytojau. Per ma

ne prašo viena moteriškė jū
sų patarimo per “Laisvę.”

Jos vyras yra 30 metų am
žiaus, ir jis turįs savotišką bū
dą. Jam labai norisi matyt, 
kaip kuri moteris kokį nors 
gyvulį pjauna. Tada jam la
bai ta y pala patinka, ir jam 
jausmai sukyla. Ir jisai nori, 
kad ir jo žmona taip darytų, 
—tada jis būna pasitenkinęs. 
Jinai bijo turėt vaikų — ir 
mano, kad jisai ar tik ne sa
distas. Malonėkite atsakyt, ar 
jinai gali su juo gyvent ir ar 
gali turėt vaikų? Ir ar gali jo 
būdas persikeist ant senatvės?

Atsakymas.
Tai jau tikrai savotiškas vy

ras. Sadistas, gali būt, ir ne
visai gryno kraujo sadistas, 
bet jau pašlijęs į aną pusę.

Sadistas yra asmuo, kurs 
gauna didelio. lytinio pasiten
kinimo, kai jis moterį muša, 
žnaibo, plaka ar kaip kitaip 
kankina. Ir, kuo žiauriau jis 
įsismagina ją kankinti, tuo 
jam maloniau jaučiasi, tuo 
pilniau jis pasitenkina lytiškai. 
Sadistai yra lytiniai iškrypė-

liai (sexual perverts), savo rū
šies psichopatai (pamišėliai 
vienon linkmėn).

Yra visokių lytinių iškrypė
lių : toji sritis yra labai plati, 
savo rūšies specialybė.

Kai dėl tos moteriškės vy
ro, tai jis irgi, be abejo, yra 
lytiškai “kryptelėjęs.” Jeigu ir 
nepilnas sadistas, tai turi pa
linkimo ton pusėn. Ir su to
kiais subjektais keblu. Atitai
syt jie arba kaip vaistais iš
gydyt nesiduoda. Psichotera
pija — sugestijų, įtikinimo 
bei įkalbėjimo būdai — galė
tų duoti neblogų pasėkų, čia 
reikia gerai prityrusio psicho
logo, psichoanalyzes žinovo.

Ar gali ta žmona su juo gy
vent? Tai jos valia. Kaip jai 
patinka. Vaikų su juo turėt ri
zikinga. Kad tiktai tie liguisti 
palinkimai nepereitų paveldė
jimo keliu ir į vaikus. Deja, 
dažnai akurat taip ir esti.

Ar jo būdas pasikeistų ant 
senatvės, vadinas, geroj on pu
sėn? Labai abejotina.. Grei
čiau gali pasikeisti da toliau 
į blogąją, išsigimimo pusę. Ne
sinori būti piktu pranašu, ta- 
čiaus, dėl viso ko, geriau būtų 
tai moteriškei nuošaliau laiky
tis.
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IL IT E R AT IŪ RA ir |
Dainius

Julius Janonis

(Miko Petrausko Muzika)
Mūzos paklausė dainiaus jaunuolio, 

Kas jam patinka, ko jis norėtų: 
Liaurų vainiko, meilės skaistuolių, 
Ar su vargdieniais žengt malonėtų?

Dainius netroško liaurų vainiko.
Dainius netroško meilės skaistuolių.
Jis tenorėjo trečio dalyko:
Žengt su varguoliais, būt prie varguolių.

i

Mūzos jam davė lyrą auksinę,
Dėjo į ranką kardą liepsnuotą, 
Liejo tvirtumą jam į krūtinę, 
Siuntė pasaulin taip apšarvotą.

Lyra—jam buvo taiką garsinti, 
Meilę skaisčiausią, laimę garsinti; •
Kardas—kad visą blogą kapojus;
Narsa—kad žengus, nieko netbojus.

Vabaras Pagerbimui 
Miko Petrausko

Lietuvių Meno Sąjungos Centro Komitetas 
nutarė suruošti vakarą pagerbimui mirusiojo 
kompozitoriaus Miko Petrausko, kuris tiek 
daug dirbo mūsų liaudžiai. Vakaras įvyks bir
želio mėnesio 11 d., Lietuvių Piliečių Kliubo 
Svetainėje, Brooklyne.

Šiame vakare bus dainuojamos Petrausko 
dainos (choro, duetų, solistų) ir pildoma kito
kia muzika. Prie to ruošiasi Aido Choras, 
prie to dainininkus ir Aidbalsius paruoš B. ša- 
linaitė. Į šį vakarą kviečiami visi mūsų dai
nininkai, iš Brooklyn© ir apielinkės ir artistai.

R. Mizara skaitys referatą temoje: “Mikas 
Petrauskas: Kompozitorius, Kultūros Darbi
ninkas, žmogus.”

Kai tik nuo dainininkų ir artistų, apsiiman
čių dalyvauti šiame Petrausko pagerbimo va
kare bus gauti atsakymai,—paskelbsime spau
doje.

Nusižudė Dailininkė— 
Marcė Katiliūtė

Lietuvos spauda praneša, kad Kaune nusi
žudė jauna dailininkė, grafikė ir tapytoja, 
Marcė Katiliūtė. Priežastis: vargas ir skur
das. Velionė buvo 25 m. amžiaus.

“ranka, kuri taip mikliai valdė pieštuką, 
teptuką ir kaltą, žiauriai sustabdė smarkiai 
plakančią širdį ir užmerkė akis...” rašo J. 
Kzm. “Lietuvos žiniose”. Ir toliau:

♦

“1928 m. velionė baigė Joniškio vidurinę 
mokyklą. Vėliau įstojo meno mokyklon, kur iš
buvo 6 metus. Iš namiškių pragyvenimui para
ma labai maža. Tenka rūpintis pačiai. Platina 
Valst. loter. bilietus, naktimis iki 2-3 vai. 
dirba užsakymus, o kad neimtų miegas geria 
stiprią kavą. Nusilpnina širdį ir akis. Iš 50 
litų stipendijos gyvena abi su sesute. Vasa
ros atostogas praleisti gimtinėn, pailsėti, ne
labai traukė, nes motutė buvo jau mirus. J<ad 
už kambarį nereiktų mokėti, direktoriui lei
dus, apsigyvendavo mokykloj ir dirbdavo, 
dirbdavo.

“Pasirenka grafikos specialybę, bet lygiagre
čiai studijuoja ir tapybą.

“Mokyklą baigė labai gerai. Pedagogų tary
boj išneštas nutarimas pasiūlyti šv. ministeri
jai, kad paskirtų stipendiją į užsienį. Bet tik 
nutarimas... Seka didelis nusivylimas, pasi
baigęs ką tik ne mirtimi.

“Kas toliau? Tas pat vargas. Pradeda da
lyvauti meno parodose, čiurlionies galerija 
įsigyja jos raižinių. Visuomenė žavisi dar
bais. Bet pragyvenimui to neužtenka.”

Vargas buvo tokis didelis, kad “Momentais, 
būdavo, susijaudinusi apkabindavo sesutę ir 
prašydavo ją, kad ji kur nors susirastų tar
nybą ir duotų jai šiek tiek lėšų. Bet staiga vėl 
susigriebdavo ir atsiimdavo savo žodžius.”

Dailininkė paliko “apie 10 didelių linoleu
mo raižinių, keletą medžio ir daugybę pieši
nių, eskyzų... Velionė Marcė formos pajau
timą turėjo nepaprastą, gal todėl ir portretai 
sekėsi dirbti. Jos linija sodri, aiški, piešinys 
stiprus ir drąsus. Kompozicija neišblaškyta. 
Gerai suprasta juodo ir balto grafikoj reik
šmė...”

Taigi, gabi, talentinga, jaunutė artistė žu
dosi dėl nepakeliamo gyvenime skurdo, dėl 
trūkumų.

Kaip pavadinti tvarką, kurioj toki dalykai 
reiškiasi?!

Puškino Paroda Maskvoj
Puškino 100 metų sukaktuvės nuo mirties 

dienos virto liaudies švente. Sovietų Sąjungos 
liaudis savo genialų poetą iškilmingai pami
nėjo. šitam A. S. Puškino paminėjime vieną 
iš svarbiausių vietų užima visasąjunginė Puš
kino paroda, atidaryta istorinio muzėjaus pa
talpose, Maskvoj, š. m. vasario 16 d.

Dešimtys ir šimtai tūkstančių žmonių jau 
aplankė tą parodą. Moksleiviai, darbininkai, 
tarnautojai, raudonarmiečiai erdviose salėse 
stebi poeto gyvenimą, kovą. Liaudis žino ir 
myli savo poetą.

Svarbiausias parodos tikslas—istoriniai tik
rai parodyti didžiojo poeto gyvenimą, jo kū
rybą, jo kovą su caro valdžia ir jo žlugimą toj 
kovoj. Kartu paroda stengėsi Puškiną atvaiz
duoti kaip rusų literatūros kalbos sukūrėją, 
naujosios rusų literatūros pirmtakūną.

Pilnai įvertintas Puškinas liko tik prie So
vietų valdžios. Caro cenzūra Puškiną falsifika
vo ir mažai leido. Poeto laisvės žodis nebuvo 
prieinamas plačiai liaudiai. Ir todėl parodoj 
neatsitiktinai parodyta kokiu rūpesčiu ir atyda 
apsupamas Puškino literatūrinis palikimas 
Sovietų Sąjungoj, kokia meile jo raštai nau
dojasi liaudyje.

17 didelių salių išstatyta tūkstančiai eks
ponatų. Eksponatai sugrupuoti į tris pama
tinius skyrius: 1. A. S. Puškino gyvenimas ir 
kūryba, 2. Puškino kultūrinis palikimas caro 
valdžios sąlygose, 3. Puškinas ir sovietinė da
bartis.

Parodoj daug medžiagos iš caro ochrankos: 
čia dokumentai apie sekimą, apie poeto lai
kymąsi. Pranešimai ir parėdymai, dekabristų 
byla policijos pranešimuose ir tt.

Paroddj labai vaizdžiai parodyta kaip Puš
kinas dįrbo. Jis renka medžiagą, sugrupuoja, 
studijuoja. Jo asmeninėj bibliotekoj apie 4,000 
tomų knygų įvairiomis kalbomis. Puškinas mo
kinasi kalbų. Jis rašo ir perrašinėja kiekvieną 
dalyką apdirbinėdamas iki tobulumo, šita Puš
kino kūrybos laboratorija rodo kaip reikia 
dirbti, kad pasiekus meno aukštumų.

Toliau parodoma Puškinas ir sovietų dabar
tis. Puškino raštų leidimas daugiau 30 kalbų. 
Knygų tiražų nuolatinis augimas, jo raštų tek
sto atitaisymas, cenzūros iškraipymų pašalini
mas.

Ypač įdomiai parodyta vaikų kūryba Puš
kino temomis. Vaikai savystoviai ir meniškai 
apibudina Puškino tipus, aplinką ir gyvenimą.

Puškino paroda didelis kultūrinis įvykis So
vietų gyvenime. Sovietų visuomenė vaizdžiai 
mato, kaip praėjo Puškino gyvenimas trėmi
muose, klaidžiojimuose po visą šalį, koks gyvas 
ryšys buvo tarp poeto ir liaudies, kaip jis mi
rė. Sovietų Sąjungos žmogus, darbo herojus 
moka tinkamai įvertinti didžiojo poeto gyve
nimą.

L. Liepa.
(Iš “R. A”)

Lietuvių Meno Sąjungos Chorų 
Istorijos Reikalu

Kovo 26, 1937
Gerbiami Draugai: Lietuvių Meno Sąjungos 

chorai jau yra sukūrę savo istoriją. Kai ku
rie mūsų chorai yra išgyvenę ne tik po 10, bet 
ir po 30 metų. Daug kas pasikeitė mūsų chorų 
kompozicijoj, dainavime ir pačiose dainose.

Jau laikas mūsų chorų darbus, jų gyvenimą 
sukuopti į daiktą, padaryti Lietuvių Meno 
Sąjungos istoriją, surašyti į knygą. Antra, 
dabartiniu laiku Amerikoje veikia kompozito
rius J. Žilevičius, kuris renka medžiagą Ame
rikos lietuvių dainų, dainininkų, chorvedžių 
ir chorų istorijai. Paskiaus tas rinkinys, ma
noma, bus padėtas Lietuvos muzėjuj.

Lietuvių Meno Sąjunga taip pat ruošiasi iš
leisti veikalą apie meną ir mūsų chorų istoriją. 
Todėl, kad būtų galima atlikti toks istorinis 
darbas, reikia informacijų, reikia medžiagos. 
Lietuvių Meno Sąjungos C. Komitetas prašo 
jūsų ir visų chorų suteikti klausiamas infor
macijas.

žemiau mes patiekiame eilę klausimų, kurie 
reikia atsakyti. Klausimus atsakykite taip pat 
numeriais ant atskiro arba kelių lakštų po- 
pieros. Į tuos klausimus gali atsakyti choro 
komitetas arba galima išrinkti specialę komi
siją. Jei knygose, protokoluose negalima su
rasti visos informacijos, tai jas gali papildyti 
senesni nariai. Galima kreiptis ir prie tų 
draugų, kurie dabar nėra chore, bet gal seniau 
jame priklausė per eilę metų. Reikia kreiptis 
ypatingai prie tų, kurie dalyvavo arba buvo 
choro tvėrėjais.

Išpildę klausimus, surinkę informacijas, 
siųskite Lietuvių Meno Sąjungai, 46 Ten Eyck 
St, Brooklyn, N. Y.

Kiekvienas Choras Turi Rūpestingai At
sakyti i žemiau Klausiamus Klausi
mus, Suteikiant Reikalingas Informa
cijas Mūsų Chorų Istorijai. Kaip Grei
tai Atliksite, Siųskite Lietuvių Meno 
Sąjungai.
1. Choro vardas ir miestas.
2. Kuriais metais choras suorganizuotas? 

Kas buvo jo tvėrėjai?
3. Kiek organizavimo laike buvo narių? Kiek 

jų dabar yra?
4. Kas mokino, dirigavo chorą pradžioje, 

kas dabar mokina? Duokite visų choro moky
tojų vardus ir pavardes, laiką.

5. Kur choras viešai dalyvauja? Kaip daž
nai? Kiek sykių į metus?

6. Ar dalyvauja choras svetimtaučių paren
gimuose? Jei taip, tai kaip dažnai? Paminė
kite tų dalyvavimų laiką, vietą, skaičių.

7. Kokius veikalus, operetes choras vaidino?
8. Ar yra chore solistų? Prisiųskite jų var

dus, pavardes, paveikslus. Pažymėkite ir tuos, 
kurie seniaus dalyvavo.

9. Prisiųskite choro atvaizdą, paveikslą da
bartinio stovio (ėmimo). Prisiųskite senesnius 
atvaizdus, kad ir kiekvieno ėmimosi. Iš to bus 
galima spręsti choro istoriją, kaip jis buvo 
seniaus ir kaip atrodo dabar.

10. Prisiųskite choro atvaizdus, jei turi nu
siėmęs scenai, veikalo, operetės vaidinime.

11. Jei archyve randasi choro parengimų 
plakatų, prisiųskite. Tai labai svarbu istorijai.

12. Kokias dainas choras dainavo tuojaus 
po susitvėrimo? Kokias dainavo 10 metų atgal? 
Kokias dainas dainuoja dabar?

13. Kas buvo žymiausiais veikėjais praeity
je? Kas veikia dabar? Gaukite jų, bent kele
to, paveikslus. Reikia nepamiršti tų veikėjų, 
kurie dabar jau nedalyvauja chore.

14. Kaip dažnai choras laiko dainų prakti
kas?

15. Kiek choras moka dirigentui?
16. Kokios kitos grupės (dainininkų, šoki

kų, vaidylų) chore egzistuoja?
17. Ar suruošė choras kokias prelekcijas, 

paskaitas meno, dainų, veikalų klausimais?
' 18. Ar laiko choras susirinkimus? Jei laiko, 

tai kaip dažnai?
19. Ar choro nariai moka kokias duokles? 

Jei moka, tai po kiek?
20. Ar dalyvauja choras kokiose konferenci

jose? Jei taip, tai kur dalyvavo per metus 
laiko?

2^,^J^bkia dabartinio choro kompozicija? 
Koks nuošimtis angliškai kalbančio jaunimo? 
Kiek ateivių?

22. Choro komiteto pavardės ir adresai. 
Lietuvių Meno Sąjungos Centro Komitetas.

“Iš Meilės” ir Dar Iš Ko
Jau keletas dienų prabėgo, kaip tapo suvai

dinta melodrama “Iš Meilės”. Vaidinimas, mu
zika ir dainos nutilo, tačiau jų atbalsiai vis 
tebeaidi lakioj vaidentuvėj... Ir ilgai šis 
gražus spektaklis pasiliks sujaudintoj atmin
ty! Gražaus estetinio pasitenkinimo suteikė 
mums Lietuvių Liaudies Teatro vaidilos drau
ge su Aido Choro jėgomis. Išėjo jau nebepa
prastas pilkas perstatymas, bet lyg ir opere
tė: tiek ten buvo tų dainų, giesmių ir šiaip 
muzikos! Perdėm, palei visą veikalą, aktoriams 
vaidinant, aidėte aidėjo taikiai parinktų ir 
pritaikytų dainų melodijos.

Tikrai, visas spektaklis ėjo jaukioj dainų 
ir muzikos atmosferoj. Tos dainos ir muzika 
sudarė lyg ir kokį pagrindą, foną, pačiam te
atrui. Viskas taip taikiai, gražiai, originaliai 
sudėstyta, sutvarkyta. Veikalas pasidarė taip 
mikliai sulietuvintas, suliaudintas, kad dauge
lis gal nie nesuprato, kad tai ne originalus 
kūrinys, bet vertimas iš ukrainų kalbos.

Gerai prisimena man žalioj jaunystėj ma
tyta ukrainų pjėsa “žydivka Vychrestka” 
(“žydaitė Perkrikštas”). Gastroliuojančių ar
tistų mėgėjų grupė pateikė įspūdingą persta
tymą. Buvo tai mišrūs vaizdai iš Ukrainos 
kaimiečių gyvenimo. Bet ten nebuvo dainų, 
nebuvo to kolorito, tų spalvų, kurios mūsų 
spektakliui “Iš Meilės” suteikė lietuvišką at
mosferą.

Ei, dainos tos.... Ir prisimena poeto eilės:
“Ęi, dainos tos smagiau man ūžė,

Neg* lapų šlamesys miške”...
Daug garbės priklauso mūsų žvitriajai 

kompozitorei ir chorų vedėjai B. šalinaitei, 
kad ji sugebėjo taip gražiai iškaišyti veikalą 
parinktomis dainomis. Ir kiek čia jų nebuvo! 
Kokių čia jų ti|c nebuvo! Regis, visų stam
besnių lietuviškų kompozitorių parinkta po 
vieną-kitą dainužę. Įr netik lietuviškų, bet 
ir tokių visasvietinių meistrų, kaip Mocartas, 

Mendelsonas, Guno.

Tai ką gi jau ir sakyt—dainų dainos 1 Bet 
kur gi da tie ubagai, ubagės, elgetos, čia jau 
susidarė visai lietuviška nesenos praeities at
mosfera, bažnytkiemy, ant šventoriaus.. . Nors 
tu ir plyšk juokais, kaip jie mokėjo klivinkš- 
noti, išmaldauti, sverdaliuoti ir visaip kauly
ti “almužnos!” Ir.publikai tas vaizdas labai 
ir labai patiko. Aplodismentų nesigailėjo. *O 
ubagėliams to tik ir reikėjo: da labiau pasi
tursindami tūpčiojo, barškino brostvomis, siek
sniniais ražončiais ir net pradėjo giedot iš 
kantiškos.. . .

Pačių vaidilų čia visų nie nesuminėsi. Gali
ma tik bendrai tarti, kad suvaidino artistiškai, 
pagirtinai. Tūli ir tūlos net jau ir visai gerai. 
Gavai gilesnio ir pastovesnio jausminio pasi
tenkinimo, negu kur judžiuose.

Vyriausiu perstatymo inžinierium, mokytoju 
ir įkvėpėju buvo Lietuvių Liaudies Teatro ve
dėjas, artistas Jonas Valentis. Valio jam už 
dailiai patiektą darbą! THREE CHEERS! 
Bepigu L. L. Teatrui darbuotis ir tobulintis 
tokio sugabaus, lavinto menininko vadovybėje.

Ir žinote, ką? .“Iš Meilės” puikiai visiems 
patiko. Pilnutėlė -didžiulė Labor Lyceum salė 
braškėte braškėjo. Netik vietinės, buvo daug 
ir “importuotos” publikos bent iš kelių vals
tijų. Koks pažmonys! Koks susiėjimas! Visa 
tai mus savingai suartina, subendrina, sukuo
pia krūvon.

Tiesa, tos didžiulės salės akustika labai pra
sta. Balsai kažkaip dingsta dausose neatsimu- 
ša, nepaplinta po salę. Nors vaidilos ir sten
gės garsiai kalbėti, tačiau nevisiems buvo ga
lima girdėti tūlos vietos, čia jau, žinoma, nė 
vieno, nė kito artisto kaltė, bet kaltė pačios 
svetainės. Reikėtų kaip nors pagerinti ten 
pastolio užpakaliai, padidinti akustika. O ne, 
tai gal vertėtų kur kitur pasirinkti vietą bū-% 
simoms mūsų gastrolėms.

Na gerai. “Iš Meilės” man labai gerai pa
tiko. Bet žinote, ką? Pereitą pavasarį toj pa
čioj salėj ir to paties Jono Valenčio vadovy
bėje suvaidinta drama “Praeities šešėliai” 
man da labiau patiko! Pasakysiu daugiau. Iš 
visų lietuviškų perstatymų bei vaidinimų, bile 
kur ir bile kada mano matytų ir girdėtų, man 
visų geriausiai patiko ir giliausį paliko įspūdį 
“Praeities šešėliai”! Tai tikrai buvo mūsų 
scenos pažiba. Ir kaip gaila, kad kitų miestų 
publikai neteko pasigėrėti šituo meistrišku 
kūriniu. Man regis, da nėra pervėlu ir kada 
artimoj ateityj suvaidint “Praeities šešėliai,”/ 
ir netik Brukline, bet ir didesniuose apylinkės 
miestuose. Vaidilų sąstatas po to, kaip jie 
persigrupavo į Lietuvių Liaudies Teatrą, ma
žai tepasikeitė. Pirmesnieji vaidilos tebėra gy
vi ir sveiki ir gražiai susieina su dabartiniais 
L. L. T. artistais. Norint, būtų galima vėl 
kada atgaivint tie “praeities šešėliai”. Kiek 
tai būtų jaukaus estetinio džiaugsmo daugybei, 
daugybei mūsiškės publikos!

Bruklino lietuvių kolonija gali tikrai di
džiuotis, padėjusi kertinį akmenį Lietuvių 
Liaudies Teatrui. Didelio pagyrimo ir pagar
bos verti visi jo artistai ir artistės už jų sėk
mingas pastangas pakylėti aukščiau ir aukš
čiau mūsų sceninį meną! širdingo padrąsini
mo ir draugiškos paramos vertas L. L. T. va
das ir mokytojas-režisierius Jonas Valentis.

Valio bendras frontas lietuvių liaudies sce
noje! Ištvermės ir pasiryžimo- šauniems jojo 
kūrėjams ir augintojams. O mūsų visų parei
ga—širdingai įkainuoti L. L. T. pastangas.

Man kažkaip norisi tikėti, kad Jonui Valen- 
čiui lemta mūsų scenoj suvaidinti tokia pat 
didžiulė rolė, kokią suvaidino mūsų muzikos 
srityje Mikas Petrauskas.

Jonas Kaškaitis.

Atsiųsta Paminėti
TŪLI MŪSŲ PARAZITAI, 

parašė Dr. A. Petriką. Išleido 
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimas, su 19-ka braižinių. Pus
lapių 128. Kaina 50c.

Knygai įžangą parašė dr. J. 
J. Kaškiaučius, tarpe kitko pa
žymėdamas: “Savo veikalu Dr. 
Petriką padarė esmingą įnašą ■ 
į mūsų neskaitlingą sveikatin
gumo bei higijenos literatūrą. 
Tokios rūšies rinkinio lietuvių 
kalboje lig šiolei nebuvo...” 

šis įžangos darytojo pareiš
kimas beveik pasako viską. To
kios knygos lietuvių kalboje 
dar nebuvo. Dr. Petriką, paga
mindamas šį kūrinį, padės 
daugeliui knygos skaitytojų ap
sisaugoti nuo parazitų, naiki
nančių žmonių sveikatą ir tur
tą. •

Knyga suskirstyta į atskiras 
dalis—kiekvienas parazitas tu
ri savo skyrių, kuriame auto
rius aiškiai ir visapusiai duoda 
žinių apie kalbamo parazito 
(naminės musės, uodai, niežai, 
erkės, blakės, etc., etc.) atsiras 
dimą, jo veikmę ir būdus, ku
riais galima jis išnaikinti.

Kalba graži. Raidės stambios, 
popiera tinkama.

Knygą “Tūli Mūsų Parazitai” 
gaus visi LDS nariai ir tie, ką 
įsirašys į LDS, veltui.

LDS atliko puikų darbą išleis
damas šią knygelę.

Knygai viršelį piešė dailin. A. 
Kairiūkštis.

$

$ si
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MILŽINIŠKOS Š. AMERI
KOS HIDROTEC H NIKOS -
PROBLEMOS. Parašė prof.

Kolupaila. Išleista Kan- 
ne. Puslp. 48. Kaina nepažymė
ta.

ši knyga—pasėka prof. Ko
lupailos lankymosi Jungt. Vals
tijose pereitais metais. Pavaži
nėjęs po šią šalį, jis sugrįžo 
Kaunan ir parašė knygelę apie 
Amerikos vandens pajėgos gau
sumą ir didumą. Knyga gau
siai iliustruota. Autorius dedi
kuoja savo šią įspūdžių knyge
lę Jungt. Valstijų prezidentui 
Rooseveltui.

Bridgeport, Conn

L

IR RYTŲ FRONTE NIEKO NAUJO. Kny
ga turi 206 puslapius, išleido Lietuvoj “Saka
lo” Bendrovė. Parašė Chadži-Muratas Magu- 
jevas. Kazokų karininko atsiminimai iš perei
to imperialistinio karo, 1915 metų, .kada buvo 
pasiųsta viena šimtinė kazokų, Umaniaus pul
ko, per Persiją—Mesopotamiją susijungti su 
anglais Bagdado srity j.

. šimtinei vadovauja karininkas Gamalijus, o 
pagelbininku yra Magujevas. Pulko vadas* 
Stopčanas moka gražiai įkalbinėti, kad “tai 
pavydėtinas uždavinys.”

žygį paruošė pulko vadas generolas Bara
tovas ir Anglijos atstovas Robertsas, kurie 
sėdi Persijos mieste Chamadane. Jiems tas 
žygis buvo reikalingas tam, kad pakėlus anglų 
kariuomenės ūpą.

Knygoj aprašoma, kaip rusai kazokai iš vie
nos pusės, o turkai iš kitos gaspadoriauja Per
sijoj. Karo įstatymai veikia ir jais jie vaduo-

(Pabaiga pusi. 4).

Pirmosios Dienos Gegužės 
Ap vaikščiojimas

K. P. rengė 1 d. gegužės 
susirinkimą dienos laiku ant 
Washington Parko. Kalbėto
jai buvo M. Russo ir kitas jau
nas vaikinas, rodos, iš New 
Haven’o. Pasakė po gerą pra
kalbą dienos klausimais, iš
platinta daug literatūros.

Vakare, Lietuvių Prieškari
nis Komitetas rengė gegužinę 
su prakalbomis, dainomis ir šo
kiais. Tai jau senai, kaip vietos 
lietuviai atžymėjo 1 d. gegu
žės su platesne programa. 
Liet. Prieškarinis Komitetas 
užsitarnauja pagyrimą.

Bridgeportiečiai bus 
New Havene

Sekmadienį, gegužės 9
š. m., lošėjų grupė važiuoja 
į New Haveną sulošti “Lais
vės Kovotojai”. Veikalas yra 
gražus ir Bridgeporte yra loš
tas jau net 3 kartus. Su lošė
jais pribus ir daugiaus sve
čių. Tiktai newhaveniečiai ir 
apylinkės lietuviai turėtų 
skaitlingai susirinkti ir pama
tyti šį perstatymą.

Darbininkas.

d

*

TEISINGUMO 
PAVYZDYS

Fuenfkirchen, Austria. —‘ 
Teismas nubaudė trumpo
mis kalėjimo bausmėmis 70 
mainieriu už sėdėjimo strei
ką kasykloj.



Puslapis Ketvirtas šeštadien., Gegužes 8, 1937

MENO SKYRIAUS DALIS
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(Tąsa iš 3-čio puslapio)
jasi ir skriaudžia nekariaujančios *šalies gy
ventojus. Vietomis kurdai bando kariauti prieš 

'kazokus. |
Kazokų šimtinė turėjo atlikti ilgą kelionę 

per dykumas. Jie daug iškentėjo ir skundėsi 
ant savo vyriausybės, kuri nugrūdo juos į 
tokį pragarą. Kada jie pasiekė Bagdado apy
linkę, tai jau visi išlikę gyvi buvo ligoti, vos 
kojas pavelką. Bet tikslas buvo atsiektas, po 
trijų savaičių rusai kazokai susijungė su an
glais ir tas plačiai spaudoj nuskambėjo. Ka-

rinęs reikšmės tas žygis neturėjo, bet moralę.
Knygoj matomas nepastovumas Lietuvoj 

kalbos arba didelės vertėjo B. Vaitekūno klai
dos. štai sakinys: “Einame toliau į adjutantą, 
kad sužinotume greito į vadą šaukimo prie
žastį,” (6 puslp.).

Skaitome “į adjutantą”.. . “į vadą”, tartum 
adjutantas ir vadas yra koki namai, į kuriuos 
galima įeiti vidun ir pasižiūrėti, ne pas ad
jutantą arba vadą, bet į. Tokių netikslumų la
bai daug. Bet taip knyga galima priskaityti 
prie bešališkų įspūdžių apibūdinimo. Ją. skai
tant paprastas darbininkas, valstietis ir stu
dentas neužsidegs patriotizmo ugnimi ir kitų 
tautų neapykanta.

paliuosavimo Tom Mooney ir 
kitų politinių kalinių.

Pirma priimta rezoliucija 
pasižada visais būdais remti 
sėdėjimo streikus. Antra rezo
liucija už rėmimą Roosevelto 
plano dėl reformavimo Aukš
čiausio Teismo.

Baigdamas turiu pridurti, 
kad ši demonstracija buvo is
torinė. čia liko parduota 200 
kopijų “Daily Workerio” ir 
išplatinta pusėtinai kitos lite
ratūros. Ispanijos liaudies ko
votojų paramai surinkta $30 
aukų.

Lietuvių tik labai mažas 
skaičius dalyvavo demonstra
cijoje. Į mitingą sodne buvo 
atsilankęs būrelis. D.

dento, todėl iš jūsų korespon
dencijos apie tai išėmėme. At
leisite.

MOKYKLA VIENAI MO
KINEI

Williamson, N. 
gardos piliečiai 
palaikyt vietinę 
nors jų telanko 
mokine, penkerių metų mer
gaite.

nubalsavo 
mokyklų, 

tik viena

O

Seny Daiktų Vajus Elizabeth, N. J. Philadelphia, Pa

Svarbi Knygutė Su Patarimais 
Kaip Patapti Piliečiu

Anglų kalboje yra išleista labai svarbi knygutė su 
nurodymais, kas reikalinga žinot, norint patapt 

Jungtinių Valstijų piliečiu.

-s,

(Prisiųsta)
Kaune Vytauto Didžiojo Kul

tūros Muziejuje 1935 m. įsteig
tas istorinis skyrius, į kurį 
kraunama įvairūs dokumentai 
iŠ Lietuvos praeities. Tame sky
riuje net keli kambariai yra 
pavesti Amerikos lietuvių pra
eities liekanoms, kurios surink
tos ir gražiai išdėstytos kartų 
kartoms bylos mūsų, Amerikos 
lietuvių, praeitį, mūsų gyveni
mą, mūsų veikimą, mūsų kovas 
už lietuvybę ir milžiniškus dar
bus, atliktus Lietuvai einant jai 
sunkiu keliu į nepriklausomy
bes laimėjimą. Kiekviena pra
eities liekana yra mūsų, Ame
rikos lietuvių, istorijos knygos 
puslapis. Sunaikinus, arba iš
mėčius, tas liekanas, kaipo ne
reikalingus namuose daiktus,’ 
daug mūsų darbų būtų užmiršti 
ir būsimoms kartoms nežinomi.

Kad Amerikos lietuvių praei
tį ir visą gyvenimą bei veikimą 
būsimos kartos, lyg veidrody, 
galėtų matyti, reikia padaryti 
senų daiktų vajus, t. y. senus 
daiktus surinkti ir sukrauti į 
Vytauto / Didžiojo Kultūrinio 
Muziejaus Amerikos lietuvių 
skyrių.

Šiomis dienomis iš Vytauto 
Didž. Kultūros Direkcijos že
miau pasirašęs gavo tokį laišką- 
prašymą: '
Didžiai gerb. Ig. Sakalai, 
6747 So. Artesian Ave., 
Chicago, Ill.

Vytauto Didžiojo Kultūros 
Muziejaus vardu prašome Tam
stą, pone Sakalai, neatsisakyti 
prisidėti prie V. D. Kultūros 
Muziejaus darbo renkant Ame
rikos, lietuvių tarpe šiam muzie
jui tinkamą medžiagą.

Esame įsitikinę, kad Tamsta 
šį mūsų prašymą paremsi ir 
prisidėsi prie brangaus ir kil
naus darbo, žinodami Tamstos 
vardo populiarumą Amerikos 
lietuvių tarpę, Tamstos meilę 
Tėvynei ir Tautai, tikime, kad 
Tamstos darbas duos gražių ir 
gausių vaisių. Iš anksto širdin
gai dėkojame Tamstai už busi
mąjį darbą ir siunčiame V. D. 
Kultūros Muziejaus įgaliojimą 
eksponatams rinkti.

Prašome priimti mūsų tikros 
pagarbos pareiškimą.

P. Galaunė, 
Muziejaus Dirękt. 
Dr. Al. M. Raėkus, 
Istorinio Skyr. vedėjas.

ĮGALIOJIMAS
Liętųvos Respublika, 
Švietimo Ministerija, 
Vytauto Didžiojo 
Kultūros Muziejus 
Nr. 629

Vytauto Didžiojo Kultūros 
Muziejus (Kaune) šiuomi įga
lioja p. Igną Sakalą Amerikos 
lie^uyių tarpe rinkti tinkamus 
mu^įeįąi eksponatus.

Visų Amerikos lietuvių įstai
gų, organizacijų ir atskirų as
menų prašoma neatsisakyti tu- 
rimup muzįejinius. eksponatus 
per p. I. Sakalą aukoti V. D. 
Kultūros Muziejui. Kiekvienas 
paaukotas eksponatas muziejaus 
bus priimtas dideliu dėkingu
mu; jis ras sau muziejuje tin
kamą vietą ir kartų kartoms 
bylos apie Rietuvių Tautos gy
venimo laimėjimus ir vargus. 
Kiekvienas aukotojas atliks kil
nų darbą savo Tėvynei ir Tau
tai,

P. Galaunė,
Muziejaus Direkt.

Dr, Al. M. Račfyus, 
Istorinio Skyų, vedėjas.

Antspauda
Kaunas 1937 m., kovo 22 d.

Kokius Daiktus Rinkti ir Auko
ti V. D. Kult. Muziejui

1) Lietuviškų draugijų vėlia
vas.

2) Lietuviškų kareiviškų 
draugijų uniformas ir ginklus.

3) Lietuviškų draugijų ke
pures, šalmus, maršalų juostas 
ir lazdas, pirmininkų insignijas, 
šarfas, ženklelius, čarterius, 
protokolų knygas, metalines ir 
gumines antspaudas (seals), 
konstitucijas, aplikacijas, kvitų 
ir liudijimų pavyzdžius, viso
kius formuliarus ir spausdinius.

4) Fotografijas — lietuviš
kų .kareiviškų draugijų, idėji
nių ir pašelpinių draugijų, kon
gresų, seimų, valdybų, komite
tų, delegacijų, paradų, laidotu
vių, pagerbtuvių, demonstraci
jų, chorų, artistų, žymių asme
nų, gegužinių, svarbių įvykių, 
lietuviškų įstaigų (bažnyčių, 
mokyklų, salių, teatrų etc.), 
prekybos ir pramonės įstaigų, 
tipingų lietuviško gyvenimo at
vaizdų. Ypač pageidaujama fo
tografijos iš darbuotės kuomet 
Amerikos lietuviai teikė pagal
bą Lietuvai.

5) Visokius ženklelius, me
dal jonus, žetonus ir paliudiji
mus, kokie buvo duodami už 
aukas laike rinkliavų, jubiliejų, 
demonstracijų, iškilmių, tautos 
švenčių etc.

6) Senoviškus kvietkuotus 
laiškus, įvairius plakatus, pos- 
terius, albumus, programus, al
manachus, kalendorius ir met
raščius, tautiškus paveikslus, 
lietuviškus atvirukus, karikatū
ras, vinjetes, bilietus, pakvieti
mus, knygų katalogus, Ameri
koje spausdintas lietuvių kny
gas, lietuviškus laikraščių kom- 
pletus ir pavyzdinius numerius, 
visokius spausdinius svetimtau
čių kalbose apie Lietuvą ir lie
tuvių reikalus.

7) Lietuvos Muziejui labai 
pageidaujama: archyvai, rank
raščiai, dokumentai, svarbūs 
laiškai, telegramos ir visokie 
raštai įrodanti lietuvių kovą, už 
Lietuvos Nepriklausomybę ir 
lietuvybės ugdymą Amerikoje.

pas daugelį yra senų muzie
jui tinkamų eksponatų (daik
tų). Namuose jie mėtosi, kaipo 
nereikalingi dalykai, arba bū
na sudėti, sukabinti palėpėse 
(paveikslai, kareiviškų draugys
čių uniformos), kur jas kandys 
baigia ėsti. Nukabinkite jas iš 
pąlępių, išdulkinkite ir atsiųs
kite. Išverskite sęnas dėžęs ir 
ką tik rasite iš aukščiau pami
nėto—atsiųskite. Senų knygų, 
laikraščių, brošiūrų, kurių jau 
niekas neskaito, nedeginkite, 
nenaikinkite, bet sudėję į krūvą 
taip pat atsiųskite. Draugijų, šė
pose yra taip pat daug muzieji
nių eksponatų: senų protokolų 
knygų, šarfų, ženklelių, konsti
tucijų, įvairių blankų, ant
spaudų ir tt. Draugiją likvida
vus, tie* daiktai sunaikinami. 
Tai vis reikšmingi eksponatai. 
Padėti muziejuj jie ilgai, ilgai 
liudys, kad tada ir tada, ten 
ir ten gyvavo tokia ir tokią 
draugija. V. D. Kultūros Mu
ziejuj istoriniam skyriuje prie 
kiekvieno eksponato bus padė
tas ir aukotojo vardas, pavar
dė ir adresas.

Visus eksponatus prašau siųs
ti šiuo adresu: Ignotas Sakalas, 
6747 S. Artesian Ave., Chicago, 
Ill.

Iff. Sakalas.

Manijų, Filipinai.—Maho
metonai sukilėliai, vadinami 
morai užmušė tris valdžios 
konsteibelius, Lanao provin
cijoj.

Mūsų Naujienos
Gražu pasidžiaugti, jog Ban

gos Choras šiomis gražiomis 
pavasario dienomis pradeda 
judėti.

Gegužės 1 dieną visas Ban
gos Choras sykiu su Raudonos 
žvaigždės merginų, sekstetu 
gražiai atliko savo pareigas 
Hillside, N. J., tarptautiškame 
parengime. Kaip patiko mū
sų dainavimas, manoma, kad 
patys hillsidiečiai apie tai pa
rašys į spaudą.

žinomas veikėjas lietuvių 
Liberty Hali ir Lith. Building 
Loan Ass. John Rossmanns 
sekmadienį, 2 d. Gegužės, per 
vestuves smarkiai bešokdamas 
parpuolė, susilaužydamas kai
riąją koją apie šlaunį. Tapo 
nuvežtas į Alexian Brothers 
Hospital.

Labai gaila, kad atsitiko ne
laimė. Linkėtina, greitai pa
sveikti.

Gembliariauti neapsimoka. 
2 vai. nakties, 3 dieną gegu
žės, policija užpuolė namą po 
1169 Dickinson St., suareštuo
dama 19 vyrų, kurie šaudė 
kauliukais. O teisėjas nubau
dė visus po $5 pabaudos. Visą 
pabauda su konfiskuotais pini
gais viršijo $249.

žinomas “downtown” politi
kierius ir miesto tarybos narys 
District Court maršalka “Bob” 
Ford vis negauna savo algos 
už buvimą maršalkų. Mat, 
teisėjas Frank K. Sauer sako, 
kad negalima mokėti algas as
menims turintiems keletą rie
bių džiabų. Užklaustas per 
vieną reporterį, kaip Bob jau
čiasi šiame reikale, jisai atsa
kė : “Just say that Ford is 
watching the pay days go by.”

“L.” Reporteris.

Chester, Pa.
*

Iš Gegužines Apvaik£ciojim,o
Čia pirmą dieną gegužės 

arti du tūkstančiai darbininkų 
maršavo virš vienos mylios to
lumą iki Deshong sodno, čia 
pirmininkas C. Weir, prezi
dentas Delaware County Cen,- 
tralinės Unijos, perstatė pirmą 
kalbėtoją miesto majorą Wil
liam Ward. Kiti kalbėtojai 
buvo nuo skirtingų unijų: J. 
Phillips, prezidentas Pennsyl- 
vanijos Darbo Federacijos; A. 
S. Rush, atstovas Pennsylvani- 
jos legislatures; W. Morris, 
pirmininkas Non-Partisan Le
ague, Rev. Barbour, kunigas 
Kalvarijos Negrų Bažny
čios; R. Bashore, sekretorius 
darbo unijos; R. Dekker, sek
retorius. audėjų unijos; Ber
nard Chils, nuo plieno darbi
ninkų organizavimo komiteto; 
N. Hanley, nuo laivų darbi
ninkų unijos; J. Martin, nuo 
Tarptautinio Darbininkų Or- 
deno; C. Renner, nuo jūrininkų 
unijos, ir O- B. Hunt, nuo val
stijos komisijos ir Earle kabi
neto narys. Visi kalbėtojai 
kalbėjo už suorganizavimą 
darbininkų šimtu procentų. 
Taip pat reikalavo remti prer 
zidento Roosevelto siūlomas 
Aukščiausio Teismo reformas, 
prašalinti neapkentimą ir lin- 
čiavimą ,negrų, griežtai reika
lauti geresnio vandens dėl 
Chesterio, geresnių namų ir 
žemesnių kainų už gesą ir 
elektrą, protestuoti prieš de
portavimą ateivių, reikalauti

Balandžio 2 ir 3 dienomis 
įvyko Komunistų Partijos ba- 
zaras, kurio pelno tam tikras 
nuošimtis buvo skiriamas po
litiniams kaliniams. Šiemet 
lietuviai buvo labai mažai su
rinkę daiktų ir pinigų. Visados 
lietuviai būdavo pirmoje vie
toje, o šiemet apsileido. Teisy
bė, labai daug draugų pa- į 
žadėjo aukoti visokių daiktų, 
bet ne visi ištesėjo. Kiti baza- 
ro komisijos nariai sirgo ir ne
galėjo daiktų rinkti.

Čia vardai tų draugų, ku-! 
rie atnešė ir aukojo daiktų bei i 
pinigų. A. Papeliuška auko-1 
jo $2, J. Šimkus $1, Katalikas 
$1, 'Zolinskas 50 centų, Paš- 
kienė 50 centų ir Kupčiūnas 
dviratį vertės $5; Petrelle gra-! 
žią suknelę, čekanauskienė ir I 
Mickienė (nesuprantama, ką' 
jos aukojo, skamba lig ir gy- j 
vų gėlių? — Red.) Smithas 
daug visokių dalykų, Regine- 
vičiai (?—Red.) gražų setą! 
puodukų, Rutkai gražią lėlę, i 
Potienė (neįskaitoma ką.—1 
Red.), Depkunienė daug viso
kių zobovų, Ramanauskienė 
atnešė visus daiktus, kurie bu
vo likę iš pereitų metų.

Tai viso buvo sukelta $29.- 
65. Na, o pernai buvome su
kėlę net $144.

Komisija.
Nuo Red. Apie gegužinę 

demonstraciją pirmiau buvo
me gavę nuo kito korespon-

Valgykite Medų
“Laisvė” tik dabar vėl ga

vo didelį vežimą tikro bičių 
medaus ir parduoda už nuže
mintą kainą—po 65c kvortą; 
pusė galiono $1.25.

Geriausias būdas atsikratyti 
lengvas slogas — šaltį — ge
riant arbatą su medum ir le- 
monu-citrina. O pavasarį, dau
giau ar mažiau, kone kiekvie
ną slogos vargina.

Kreipkitės j “Laisvės” ofisą 
ir pasiimkite tyro bičių me
daus,, vartokite vietoj cukraus.

TH. TRObridRe

Dr. John Repshis
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard SL, 
kampan Inman SL, 
arti Cenral Skvero, 

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS:

2-4 ir 7-9 vakaro 
Ned«loaii« ir šventadieniai* 

10-12 ryto

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS

522 Bedford Avenue 
arti Taylor St., Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 7-1312

nuo
OFISO VALANDOS 

1—3 dieną ir nuo 7—8 vakare
NEDĖL1OMIS

Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ {STAIGA

Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siai Įtaisymais. Keturios bolių 

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS 

949-959 Willoughby Ave.
Tel.:, STagg 3847

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame 
rikoniškais. Re) 
kalui esant i 
padidinu toki 
dydžio, kokio pa 
geidaujama 

Taipgi atmalia- 
voju jvairiom 
spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., kamp. Broadway 
ir Stone Ave., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line 

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore $-6181

NAUJOJE1VIETOJE

ijfexGlRIAUSIfl DUONA
Zagg^SCHOLES BAKING

Grand St., Brooklyn~*MgB^Z
NAUJQJ VIETOJ KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ 
DUONĄ IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSŲS,

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valygyda- 
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui. 
Pris.tątome į visas dalis—Brooklyn© ir ąpielijąkęs, į krautuves 

, ir į pavienius namus; taipgi siunčiam ir į kitus miestus.
Tel. Evejrgreen 7-8538 Sąv. V. LUKOŠEVIČIUS

. P - - - - - 1 - - -    - - '-T-- ■ ~ - - 7-7- . - — — u-i_inii ti ——fl—H—

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKA
Čia randasi liętuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

prieinamesne, kaina, negu kitur dabartinių laikų.
A. M. KISįlON, Aptiekorius Savininkas

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

Duodama paaiškinimai, kaip gali patapti piliečiais tie, 
kurie yra atvykę į šią šalį dar prieš 1922 metus ir neat- 

simina laivo vardo, atvykimo dienos ir kitų 
reikalingų informacijų.

Duodama paaiškinimai, kaip yra su pilietybe, kada 
apsiveda ne pilietis vyras su piliete moteriške arba 

pilietė moteriškė su nepiliečiu vyru.

Informacijos, ką reikia "daryti, kada pameta ar kokiu 
nors būdu sunaikina pirmas ar antras popieras. Nuro
doma, kur ir kaip kreiptis gavimui naujų pilietybės 

popierų bei liudijimų.
Brošiūra Yra Anglų Kalboje Užvardinta

HOW TO BECOME A CITIZEN
OF THE UNITED STATES

Ją išleido Foreign Language Information Service, Ine.
JĄ GALITE GAUTI IŠ “LAISVĖS” 

Knygute 64 puslapių, kaina 25c.

Prie tos knygelės pridedame lietuvių kalboje knygelę 
su klausimais ir atsakymais prie pilietybės ir tas abi 
knygutes parduodame už 35c. Mokestį galite prisiųsti 
3c ar 5c pašto stampomis. Reikalaudami rašykite se

kamu antrašu:
“LAISVĖ”, 427 LORIMER ST., BROOKLYN, N. Y.

Nauja Literatūra
Tuojau jsigykit ir skaitykit šias svarbias knygas:

ISPANIJA
Paraše V. ANDRULIS 64 puslapių, kaina 10c.

Trumpi Bruožai iš Ispanijos Istorijos 
ir Civilis Karas

• > . .! ' -t

LIETUVA 1935 METAIS
Darbininkų ir Valstiečių Kovos Prieš 

Smetonos Diktatūrą 
Parašė FREDAS ABEKAS

KNYGA Iš 64 PUSLAPIŲ. KAINA 10 CENTŲ

ši knygelė turi daug teisingų aprašymų apie Lietuvos 
padėtį ir žmonių gyvenimą, kaimo ir miesto žmonių 
vargus. Taipgi labai daug aprašymų apie Visuotiną 
Lietuvių Seimą Kaune, kur Fredas Abekas buvo at
stovu nuo 60,000 Amerikos organizuotų lietuvių. 
Platintojams ir agentams duodam 20%. Reikalaukit:

KOMUNISTŲ PROGRAMA
Prašalinimui Karų ir Fašizmo 

Komunistų Internacionalo Septinto Pasaulinio 
Kongreso Rezoliucijos

KNYGELĖ 48 PUSLAPIŲ. KAINĄ 10 CFNTŲ.

KRIKŠČIONYBE
IR KĄ J| DAV£ DARBININKAMS?

Parašė Ą. M. METELIONIS.
Puikus rinkinys faktų, kaip tai: Vergų sąstatas ir jų 
kovo?. Stebuklų laukimas. “Išganytojo atėjimas.” Ti
kėjimai Romos Imperijoj. Barbarų užplūdimas, žmo
nių “lyginimas.” Nakalti pradėjimai. Apie krikščio
nių persekiojimą. Romos sudeginimas. Tamsybės am
žiai. Ęryžeiviai. Raganos. Inkvizicija. Mokslo perse
kiojimas. Baltramiejaus Naktis. Liuteris ir dąrbo 

žmonės ir kiti žingeidūs dalykai.
BROŠIŪRA 48 PUSLAPIŲ. KAINA 5 CENTAI.

KRIKŠČIONYBE

KOMUNIZMAS?
Parašė A. BIMBA.

Brošiūra aiškina kas išvaduos žmoniją iš kapitalisti
nės priespaudos. Drg. Bimba aiškiną, jog Matrksiz- 
mas-Leninizmas yra mokslas, kurio vaduęjantis žmo
nija pasiliųosiuos. O kunigas S. Kneižįs pasakoja, 
" kad Kristaus mokslu remiantis, būk galima 

panaikinti vargai.
KNYGELĖ Iš 32 PUSLAPIŲ. KAI^Ą 5 CENTAI.

Reikalaudami jos, malonėkite kartu su reikalavimu 
prisiųsti 8c. vertės pašto štampų.

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA
427 Lorimer Street, ĘjooŲyn, N, y,

r*'*9'*—.......... i—i—4»i»i
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PHILADELPHIJOS ŽINIOS ignorantiškumas turi būti pa
taisyta. Montreal, Canada WILKES BARRE, PA. Malonėkite būti laiku, nes turėsime 

diskusijas CIO klausimu. (108-109)

Pirmos Dienos Gegužes Ap- 
vaikščiojimas Sėkmingai 

Pavyko
Pirmos Dienos Gegužės ap- 

vaikščiojimui pasitaikė auksi
nė diena—giedrai šilta. Tai 
buvo tikrai istorinė diena, nes 
čia dar niekad nebuvo leista 
maršuoti per pačią miesto ir 
trafiko širdį. . .

Ant Rayburn Plaza susirin
ko virš 30,000 darbininkų 
bendrai: unijos, Socialistų Par
tijos lokalas, įvairios skirtin
gų tautų organizacijos su Ko
munistų Partija priešakyje.

Tą dieną, kaip ant keršto, 
ir Amerikos Legijonas marša- 
vo pro šalį mūsiškės demons
tracijos. Jų įvairi bubnų mu
zika trukdė mūsų kalbėtojų 
kalbas. Prie to, garsiakalbiai 
mūsų komisijos buvo labai 
prasti parūpinti, nes sunkiai 
buvo suprantami sakiniai. To
kioj vietoj, nepaisant visko, 
turėtų būt prirengti geros rū
šies garsiakalbiai, nes gera 
proga propagandai skleisti. 
Mūsų demonstracijos neleido 
maršuoti iki užbaigė maršuoti 
legijonieriai.

Prasidėjo mūsų maršAvimas 
jau po 3 vai. po pietų. Mar- 
šavom pro City Hali ir Ches
nut St., per patį miesto cent
rą, ten ir legionieriai marša- 
vo. Buvo tūkstančiai apsto
ję šalygatvius. Mūsų eiles 
margino įvairios iškabos su 
įvairiais obalsiais ir vėliavo
mis. Demonstravimas pasibai
gė pas Independence Square 
ir išsiskirstė.

Darbininkuose reiškėsi vie
nybė ir supratimas, už tai ir 
demonstracija buvo geresnė ; 
už pereitą.
Aukų Ispanijai nuo Lietuvių 

Jau Surinkta Arti $500.
Vienu sykiu Ispanų delega

cijai buvo perduota $90.

Worcester, Mass.
* KOMUNISTŲ PARTIJA * 

WORCESTERY

Iš Komunistų Partijos Veikimo
Pirmiausiai reikia pasakyti, 

kad mūsų partijai pavyko pa
keisti kompoziciją iki to laips
nio, kad buvo galima pravesti 
vadovybę industrinėse kovose 
ir žengti pirmyn budavojime 
masinės Komunistų Partijos. 
Šiandie mes turim 74 nuoš. 
Kom. Partijos narių dirbtuvėse 
ir industrinėse unijose. 40 
nuoš. yra čiagimiai ir ta skait
linė pamažu, bet sąmoningai 
vis daugėja.

Kom. Partija sulošė svarbią 
rolę pereitais rinkimais, .sukel
dama $156 rinkimų kampani
jai ir suruošdama 3 didelius 
masinius mitingus, ir vienas 
prakalbas per radio, ir išleido 
ir paskleidė tūkstančius lape
lių. Dauguma lapelių buvo iš
leista partijos vardu, o dalis 
progresyviškų grupių ir orga
nizacijų, Kom. Partijos suor
ganizuotų.

Mūsų Partija sukėlė gerokai 
pinigų dėl Ispanijos kovotojų 
prieš fašistus, dėl “Daily 
Worker” ir dėl Partijos veiki
mo čia pat ant vietos. Mūsų 
Partija davė gerą pagelbą tek
stilės darbininkams streikie- 
riams Schuster dirbtuvėj, taip
gi sukėlė virš $75 į streikierių 
fondą ir “išbėlavo” 3 areštuo
tus streikierius po $2,000 kiek
vieną. ši Komunistų Partijos 
pagelba darbininkam streikie- 
riam pakėlė Partijos prestižą 
ne tik čia Worcesteryj, bet ir 
aplinkiniuose miesteliuose.

Partija suorganizavo grupes 
progresyvių industrinėse uni
jose, specialiai CLU (tai yra, 
Centro Darbininkų Unijose), 
čia progresyvės jėgos tiek bu
vo organizuotos, kad to pa
sekmėj likosi išrinktas į CLU 
prezidentus progresyvis žmo
gus su 93 balsais; net Partijos 
narys gavo 65 balsus, o arti
mas Partijos simpatikas gavo 
85 balsus į vice-prezidentus. 
Mūsų Partijos veikla CIO bus 
paduota kitame rašinyje.

Tuoj bus sutverta Kom. 
Partijos kuopa iš 8 čiagimių 
žmonių vienoj didžiulėj dirb
tuvėj. Pereitais metais taipgi 
buvo sutverta kuopelė vienoje 
iš didžiųjų dirbtuvių iš 3 drau

Nuo “Laisvės” bankieto ir 
Kliubo surengtų prakalbų, d. 
Bimbai North American Aid
to Spanish Democracy susi
rinkime mudu su drg. Luko
ševičium perdavėm $141.04. 
Dar $2.00 buvo priduota nuo 
L.D.S. 5 kp. ir nuo drg. Moc- 
kunienės $1.00, kurie buvo 
priskaityti prie bendros su
mos.

Apart šių aukų, buvo su
rinkta blankomis, tikietų par
davinėjimu, organizacijų ir 
pavienių aukomis. Pinigus pri- 
duodam vietiniam komitetui, 
kadangi atstovaujam lietuvių 
organizacijas ir kliubus.

Philadelphija tuo klausimu 
gerai stovi. Prie to, buvo daug 
surinkta drapanų ir visokių 
įlaiktų.
1,000 Dokų Darbininkų Išėjo 

J Streiką
Gegužės 3 d. virš 1,000 ne

organizuotų tolimų krantų 
darbininkų streikuoja ant 
dviejų Delaware upes prie
plaukų prieš Suvienytą Fruktų 
kompaniją.

Streikieriai reikalauja pa
kelti mokestį $1.00 į valandą, 
vietoj 65c. dabartinės mokes- 
ties.

Sujungtas fruktų freitas ties 
9 prieplauka randasi neiš
krautas. Prieplauka 5-ta 
taipgi yra paliesta streiko.

Dviejų kompanijų dokai ne
buvo suorganizuoti vyriausiai 
dėl Paul Baker pakaliko— 
Joseph P. Ryan, International 
Longshore Men’s Unijos prezi
dento, kuris atsisekė suorga
nizuoti, sakė streikieriai. Ka
da streikieriai streikavo perei
tą rudenį ir gavo pakelti 5 c. 
į valandą, tai šie išdavikai ir 
trukdė suorganizuoti (įokų 
darbininkus.

A. J. S.
I ___

Wilkes-Barre, Pa. apylinkės 
komunistinis judėjimas susi
laukė naujo sekcijos organi
zatoriaus, d. J. Dean. Drg. J. 
Dean pavaduoja d. Nelson, 
kuris išvyko Ispanijon kautis 
su fašizmu už demokratiją. 
Drg. J. Dean yra jaunas, iš
kalbus ir, kaip matyt, labai 
.gabus ir energijos pilnas dar
bo klasės kareivis. Angliaka
sių ir visų amatų darbininkų 
priedermė yra dabar dar la
biau kooperuoti su nauju kar
žygiu taip, kad dar labiau su
judinti šią mažai gyvą anglia
kasių apylinkę.

Nėra abejonės, kad geras 
veikėjas gaus ir būrį pasekė
jų. Nėra abejonės, kad susi
pratę darbininkai didžiuosis d. 
J. Dean čia veikimu. Bet, va, 
skloka, kuri čia sudaro men
kutį, veik neįmatomą gyvavi
mą, labai juomi nepasitenkina’. 
Dėl tos priežasties ir Gegu
žinėj demonstracijoj skloka 
demonstravo atskirai, su ma-1 
žyte kuopele darbininkų.

Klysta sklokos draugai ma
nydami, kad ignoravimu ar 
niekinimu atskirų asmenų bei 
pavydu jiems, čia bus lemta 
sunaikinti komunistinį judėji
mą, kuris čia ganėtinai įsišak- 
nėja, o bus lemta išaugti sklo
kai. Komunistinis judėjimas 
niekur nesivaduoja stilsoni- 
niais ir strazdiniais “nrici- 
pais”; nesivaduos nei čia*. Tą 
įsitėmykite gerai, draugai iš 
sklokos.

Ne anie “principai” mums 
pageidaujami, bet draugiškas 
bendradarbiavimas.

Įsitėmykite, draugai, komu
nistinis judėjimas baubų nebi
jo taipgi.

Užbaigtas sukniasiuvių 
streikas gegužės 6 d., 3 vai. 
ryte. Visi likusieji šapų bosai 
pasirašė kontraktą su Inter
nacionale Unija, išpildant pa
statytus darbininkų reikalavi
mus. Visi darbininkai grįžta 
darban. Streikierys.

Wilkes-Barre’io Aido Choro nariai, 
kurie nebuvot pamokose gegužės 5- 
tą d., įsitėmykit, kad nutarėm per
mainyt pamokų dieną. Dabar bus an
tradieniais, toj pačioj svetainėje, 12 
E. Market St. (viršutinėj svet.). To
dėl visi ir visos atsilankykite ir 
naujų narių atsiveskite. Pradžia 7:30 
vai. vak. — Aido Choro Komisija.

(109-110)

WILKES BARRE, PA.

WILKES-BARRE, PA.
ALDLD 43 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks 9 d. gegužės, 10:30 vai. 
ryto. B. Poteliuno Svet., 53 Bank ir 
Stanton St. Visi nariai būtinai pribū
kite, nes reikia sutvarkyt neužbaig
tą finansinį klausimą ir naujus klau
simus gyveniman įvykdinti. Taipgi 
atsiveskite ir naujų narių. — J. V. 
S., kp. Sekr. (108-109)

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas) 

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC 

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

‘ GAUKITE “LAISVEI” 
NAUJŲ SKAITYTOJŲ.

LICENSES
BEER WINE LIQUOR 

Wholesale Retails
NOTICE is hereby given that License. No. 
RL 7580 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 518 Grand Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

STANLEY MASSULIS
518 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
CTR 38 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 918 Halsey Street, Borough- of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on the premises.
ARCADIA BALLROOM COMPANY, INC. 

918 Halsey Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7658 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 110 Court Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

COURT CAFE, INC.
110 Court Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4809 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
510 Empire Boulevard, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

EMPIRE DELICATESSEN CORP.
510 Empire Blvd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4810 ha’s been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
492 Avenue P, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

JACK SELTZER 
(Parkway Delicatessen)

492 Avenue P, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4832 has been issued to the undersigned 
to sell -boor at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
251 Bedford Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

VINCENZO MONTEFORTE
251 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y.

LDS 7 kuopos mėnesinis susirin
kimas įvyks 9 d. gegužės, 2-rą vai. 
po pietų, B. Poteliuno Svet., 53 Bank 
ir kampas Stanton St. Skaitlingai 
draugai ateikit į susirinkimą ant lai
ko, užsimokėkite mokesčius, kad ne- 
liktumėt suspenduoti. -Iš Centro yra sus politiškus kalfnius. Kurie nariai 

ir;dar nesate pasimokėję duoklių, atei- irĮ’,‘ • rH-x-SI-X. -----
S.

PHILADELPHIA, PA.
Apsigynimo 9-tos kuopos susirin

kimas įvyks 10 d. gegužės, 7:30 v. 
vak., 735 Fairmount Ave. Visi na
riai būkite laiku ir atsiveskite naujų 
narių, nes šita organizacija gina vi-

atsiųsta svarbių dalykų išspręsti 
įvykdinti gyveniman. Atsiveskite 
naujų narių. — Kp. Sekr. J. V.

(108-109)

kite ir pasimokekite. Distrikto orga
nizatorius išduos labai svarbų ra
portą. — Valdyba. (108-110)

NEWARK, N. J.
New Jersey valstijos Komunistų 

Partijos piknikas įvyks gegužės 30, 
Willick’s Grove, North Stiles St., 
Linden, N. J. Bus gera muzikalė pro
grama, šokiai ir įvairūs žaislai. Šo
kiams grieš Fisher Musical Bakers 
Radio Band. Įžanga tiktai 15c. Pra
džia 10 vai. ryto iki vėlai nakties. 
Kelrodis: Iš Newarko busai išva
žiuos nuo 10 vai. iš ryto iki 12 vai. 
pietų nuo 516 Clinton Ave. ir 53 
Broome St. Privatiškais karais va
žiuojant, imkite kelią 25 arba 27 iki 
North Stiles St., Linden. Kviečiame 
visus. Rengimo Kom.

(108-109)

WEST PHILADELPHIA, PA.
LDS 107 kp. rengia pirmą įkurtu

vių balių/ šeštadienį, gegužės 8 d., 
Russian-American Hall, 8640 East
wick Ave. Pradžia 8 vai. vak. Bus 
gera orkestrą ir skanių užkandžių 
prie gardaus alaus. Tikietai su dra
panų padėjimu 35c. — Kom.

(108-109)

WORCESTER, MASS.
Sekmadienį, gegužės 9-tą yra Mo

tinų Diena, kurioje pagerbiama Mo
tinos, perkant įvairias dovanas, 
kvietkas ir taip toliau. ALDLD Mo
terų kuopa rengia smagią vakarie
nę su gražiu muzikaliu programų, 
Lietuvių Svet., 29 Endicott St. Pra
džia 7-tą vai. vak. Kviečiame visus
— Kom. (108-109)

BINGHAMTON, N. Y.

\ Telephone: EVergreen 8-5770

į J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

Laidotuvių Direktorius.
Išbalzamuoja ir laidoja numi- 

, rusius ant visokių kapinių; par- 
samdo automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir pa

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N.-Y.

gų ir šiandie išaugo kuopa iki 
23 čia gimusių draugų. Ši kuo
pa smarkiai veikia, štai, į 2 
pereitas savaites gavo 60 pre
numeratų “Daily Worker” ir 
130 pren. “Sunday Worker,” 
nekalbant apie kitus Partijos 
darbus.

Mūsų Partija išleido buleti- 
ną vardu “Worcesterio Darbi
ninkas.” Pirma laida buvo tik 
iš 350 kopijų. Ši laida greit iš
ėjo. Dabar manoma išleisti 
500 kopijų, o vėliau 1000.

Kom. Partijai Pirmosios Ge
gužės lapelius padėjo išnešioti 
šie nepartijiečiai draugai: J. 
J. ir jaunuolis E. N..

Partijietis.

Šiuos žodžius rašant, jau 
esame išdirbę vieną dieną 7 
valandomis kasyklose. Kaip 
matyt, tūkstančiam darbinin
kų (ir gal visiem iki vienam), 
laikui bėgant, liks priprasti. 
Kas tuo laimėjimu nesidžiau
gia? Visi. Keblumų yra tame, 
kad “kompanični” darbininkai 
gauna 8 vai. užmokestį, o kon
traktiniai vieną valandą pra
laimi. Nors reikės kontrakti
niams atsisveikinti su viena 
rieke duonos, vienok 7 valandų 
darbo diena ir 5 dienų savai
tė gauna pritarimo.

Požeminis.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4833 has been issued to the undersigned 
to sell beei- at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
375 Bushwick Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LONE STAR CAFETERIA 
Michael Savas and Vassio Kyriazos

375 Bushwick Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 15597 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1647 East 96th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

IVAN O. ZELEZ
1647 East 96th Street, Brooklyn, N. Y.

Paskutinis pakvietimas į ALDLD 
20 kuopos Moterų skyriaus rengia
mą bankietą, kuris įvyks 8 d. gegu
žes, Lietuvių Svet., 315 Clinton St. 
Šį bankietą rengia apvaikščiojimui 
Motinų Dienos, čia bus chop suey 
gerų ir patyrusių gaspadinių paga
mintas taipgi kugelio bus prikepta 
pakankamai. Bus gera koncertine 
programa, kalbės Ona Novaikienė ir 
kitds kalbėtojos, kurios aiškins reik
šmę Motinų Dienos, vaikučių chore
lis sudainuos kėletą gražių dainelių. 
Turėsime gerą orkestrą šokiams. 
Įžanga prie durų 50c, iš anksto per
kant 45c. Vaikams 15c. Kviečia vi
sus Korų. ' (108-109)

VARPO KEPTUVE
36-42 Stagg St. TeL Stagg 2-5938

ANGLIES DULKĖS
Gegužinė ir 7 Valandos. 
Gegužinė Nesuprantama. 
Naujas Organizatorius. 
Sklokai Kaulas Gerklėj. 
7 Valandos Gauna Simpatiją.

Šių metų Gegužinė šventė— 
ta didi darbo klasės solidaru
mo šventė—atsinešė su savim 
ir 7 valandų darbo dieną su 
5 dienų darbo savaite kietųjų 
anglių mainieriuose. Koks tai 
stebėtinas įvykis! Baronai, 
kurie niekad nekentė ir ne
kęs šios mūs šventės, šiandien 
lyg suradikalėję, lyg pritar
dami darbininkų šventei, su
stabdė kasyklų judėjimą ir 
lyg kokie geri mūsų draugai 
pasakė: švęskite ir demons
truokite savo jėgas. ,

Bet tai ne ačiū baronams. 
Jie savo “meilę” turėjo mums 
atiduoti iš prievartos. Nes juk 
kontrakte taip pažymėta. Ba
ronai savo užduotį išpildė, su 
maža išimčia.

O kaip mes, angliakasiai, 
išpildėme savo užduotį? Kaip 
mes įvertinome šią pirmą pro
gą savo kasimo istorijoje? 
Reikia pasakyti, kad neatleis
tinai sušlubavome. Turėdami 
tokią auksinę progą, mes pa- 
sirodėme, kad nesuprantame 
ir nepajėgiame įvertinti šios 
taip brangios mums šventės. 
Tiesa, turėjome kaip kur de
monstracijas. Bet jos buvo sky
stos. Pavyzdžiui, Wilkes-Bar
re, Pa., vos ne vos teįstengė 
susirinkti 2,000 mainierių ir 
bedarbių.

Būtinai, sekančiais metais, 
ta klaida, tas nerangumas ir

Lawrence, Mass.
Mūsų Naujienos

Bal. 28 d. lankėsi d. An
drulis, “Vilnies” red., su pra
kalbom. Kadangi čion sumai
šytos darbo valandos ant pa
kaitų, tai iškalno buvo numa
tomos nekokios pasekmės. 
Rengėm tik dėlto, kad ALDLD 
VII Apskr. buvo paskirta die
na maršruto.

Kalbėtojas trumpais bruo
žais apibėgo Ispanijos civilį 
karą, industrines unijas (CIO) 
ir kitus dienos klausimus.

Buvo plačiai garsinta apie 
masinį mitingą miesto sode ge
gužės 9-tą, kuriame turėjo 
kalbėt John L. Lewis, nacio- 
nalis pirmininkas CIO ir Sid
ney Hillman, kriaučių pirmi
ninkas.

Bet iŠ jų pusės mitingas ati
dėtas į geguž. 23.

Industrinės Unijos klausime 
eina platus darbas. Neverta 
pasilikt ir lietuviam darbinin
kam nuo kitų tautų.

Ispanijos civiliu karu law- 
renciečiai lietuviai yra labai 
susidomėję, neskiriant sriovių, 
išskiriant tūlą klerikalų pas
tumdėlį, kuris per “Darb.” 
pliovoja nebūtus dalykus, kad 
tik įtikus Jurkai. Bet š...........
balsas “dangaus” nepasiėks, 
jei nebus tam tikrų aplinky
bių . . . • ' '

Liaudies Choras per kiek 
laiko lyg ir šlubavo dailės sri- 
tyj, bet yra viltis, kad nuo šio 
laiko dalykai pasitaisys. Geg. 
4 buvo susirinkimas, kuriame 
perrinkta valdyba. Nauja val
dyba susideda iš čia augusio 
jaunimo. Linkėtina geriausių 
pasekmių.

Koresp. Reporteris.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 679 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 132-A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 5407—y3rd Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ABRAHAM BRETTSCHNEIDER 
(Third Avenue Liquor Store)

5407—3rd Avenue, ‘ Brooklyn, N. Y.

PRANEŠIMAI Iš KITUR
GREAT NECK, N. Y.

ALDLD 72 kuopos ir T. D. Apsig. 
48 kuopos bendras susirinkimas įvyks 
pirmadienį,"gegužes 10, Kasmočienės 
svetainėj, 91 Steamboat Rd., pradžia 
8 vai. vakare. Draugai, visi būtinai 
dalyvaukite, ypač tie, kurie dar ne
užsimokėjote duokles į ALDLD pri
būkite. Centrui reikalinga turėti pi
nigų delei išleidimo naujos knygos ir 
“Šviesos”. Todėl nevilkinkite mokės-’ 
tis. Taipgi reikės išrinkti delegatus 
į Apskr. konferencijų. — F. B. L. ir 
F. K. (109-110)

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Skalios
(ŠALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai įtaisyti) Koplyčių 
ir salę del po šermenų pietį). 
Teikiam nemokamai vėliausios 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway 

WOODHAVEN, U L, N. Y.

Tel. Stagg 2-0783 NOTARY
Night TeL Juniper 5-4012 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKĄS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJAS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsaindau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite.
337 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.
Namas tas pats, tiktai miesto 
patvąrkymu pamainytas nume- 

'■ ris buvusio 107 Union Avenue.

EASTON, PA.
ALDLD 13 kp. susirinkimas įvyks 

9 d. gegužės, 2-rą vai. po pietų, Eas
ton Baking Co. Svet., 34 N. 7th St.

VYRU IR MOTERŲ LIGOS 
GYDOMOS NAUJOVIŠKAIS

BŪDAIS
Kraujo ir Odos Ligos, Nervų Sui

rimai, Slogos ir Chroniški Skaudu 
liai, Nervų ir Abelnas Nusilpimas, 
Skilvio ir Žarnų Sugedimai, Hemor
rhoidal ar kiti Mėšlažamės bei Lau
kan Ėjimo Nesveikumai, kaipo skau
smo ir nesmagumų priežastys, Strė
nų Gėlimas, Sciatica, Neuralgia, Ner
vų įdegimas ir Chroniški Reumatiški 
keblumai, Nosies, Gerkles, Plaučių( 
Plaušinių Dūdų, Inkstų Netvarkomai 
ir kitos ligos Vyrų ir Moterų yra sė
kmingai gydomos su patenkinančiomis 
ir greitomis pasėkomis; o jeigu turite 
kokią ligą, kurios jūs nesuprantate 
pasiklauskite manęs su pasitikėjimu, 
ir jūsų nesveikumas bus jums išaiš
kintas. Kraujo Tyrimai, šlapimo 
Anąlyzė, X-spinduliai Serumų Įleidi
mai ir čiepijimai. Sąlygos yra priei
namos. Pasitarimai veltui.

DR. L. ZINS
Viri 25 Metų Praktikos

110 East 16 St, N. Y.
Tarp 4th Ave. ir Irving PI.

Valandos 9 A. M. iki 1 T. M.
Sekmadieniais 9 A. M. iki 8 P. M.
r MES KALBA MIC LIETUVI AK AP

Jei Pasiskubinsit— 
Dar Gausit

Dvi teisingiąusios lietuviškos 
knygos apie lyties klausimus:
PATARIMAI VYRAMS APIE 

LYTIES DALYKUS;
Kaina $1.50.

PATARIMAI MOTERIMS 
APIE LYTIES DALYKUS; 

Kaina $2.00.
Abi knygos parašytos paskilbusio 
Drro Robinsono ir aiškiai, teisingai 
aprašyta vyrų ir moterų lytinio gy
venimo svarbiausi reikalai. Kiekvie
nas ir kiekviena tose knygose ras 
daug brangių ir reikalingų pamoky

mų, su paveikslais.
Galima pirkti abi arba bijo 

kurią vieną
Tų knygų jau mažai turiu, to
dėl norintieji girkite tuoj aus. 

Reikalavimus su pinigais 
adresuokite:
J. BARKUS 

111-40—128th St.,
So. Ozone Park, N. Y.

Brooklyn, N. Y.
Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi.

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, Čielų kviečių, Čielų rugių, sen- 
viČiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake, 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake. Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

Siunčiame duonų per paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas.

Varpas Bakery, 36-42 Stagg Street, Brooklyn, N. Y.

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Pristato
me greit į jūsų namus. Prašome įsi- 
temyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: EVęrgreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 

485 Grand St., Brooklyn, N. Y. 
Kampas Union Ave. ir Grand St.

TRU-EMBER COAL COMPANY
e (LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)
[. 485 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-1661



Šį Rytą Eikime Demonstracijon Prieš Fašistų 
Skerdimą Ispanijos Kūdikių ir Kitų Civilių

šiaurių Amerikos Komiteto 
Gelbėjimui Ispanijos Demo
kratijos šį rytą šaukiamoji 
demonstracija yra ta vieta, 
kur kiekvienas demokratijos 
gynėjas ir šalininkas, kiekvie
nas fašistų barbarizmo prie
šas turėtų būti ir savo dalyvu- 
mu prisidėti prie to milžiniško 
masių balso už demokratiją, 
prieš fašizmą. "

Demons tracija šaukiama 
protestui prieš įsiveržėlių na- 
zių teriojimą. Baskijos Respub
likos, naikinimą miestų ir kai
mų, kur veik išimtinai ran
dasi vaikai, moterys ir kiti ne
kariaujanti gyventojai.

Nazių ataka ypatingai tai
koma į tas vietas, kur gyvena
biednuomenė. Buržuazijos ap
gyventas sritis fašistų kulkos 
aplenkia.

Amerikos Komunistų Parti
ja, Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas, Tarp. Darb. Or- 
denas ir kitos darbo žmonių 
organizacijos šaukia savo na
rius ir visus laisvę mylinčius 
žmones dalyvauti demonstra
cijoj.

įvyks šeštadienį (šį rytą), 8 
gegužės, 11 vai. ryto, 17 Bat
tery Place, New Yorke.

t?

AUKOS GEGUŽINEI
Susirinkus lietuviams mar- 

šavimui Gegužes Pirmą, buvo 
renkamos aukos padengimui 
prisirengimo (iškabų, vėliavų, 
muzikantų) lėšų. Aukojo se
kami :

Po Dolerį:

Johnson, Malinauskienė, F. 
Givis, W. Keršulis, P. Kapic- 
kas.

Paskutinis Pakvietimas 
į Vakarienę

MOTINU DIENA

Paskelbus 3,800 vietų nau
jiem gaisrininkam, padarytų 
sutrumpinimu darbo valandų, 
viena diena atsiliepė 10,500 
kandidatų. Progos paduot 
likacijas tūli laukė nuo 4 
landos ryto. Manoma, kad 
plauks 50,000 aplikacijų.

Maspethe Atsidarė 
CIO Raštinė

ap- 
va- 
su-

Maspetho ir apylinkės dar
bininkams, norintiems pradėti 
organizavimosi savo šapose, 
dabar nereiks toli važinėti ga
vimui reikiamų informaciją 
apie unijų organizavimą. In
dustrinio Organizavimosi Ko
mitetas (CIO) atidarė savo 
raštinę 64-15 Grand Avenue. 
Turintieji kokių nors proble
mų savo šapose kreipkitės mi
nėtu antrašu, kur bus dedamos 
pastangos sulyg išgalės vi
siems patarti ir padėti.

Rep.

Bazaras ir Vaidinimas •

Bal-

See-

Po 50 Centų:

Lavinskas, Weiss, J. Kalvai
tis, P. Poškaitis, F. Kazakevi
čienė, K. Jotauta, Radzevičie
nė, G. Kuraitis, J. Johnson,
J. Tukienė, J. Kovas. S. 
čiūnas — 40c.

Po 25 Centus:

Kazakevičius, Kairys,
ger, Vudriliaučius, A. Bimba, 
Tony Balčiūnas, V. Rudaitis,
K. Žemaitienė, M. Velioriienė, 
K. Balčiūnas, A. Verkutis, G. 
Warison, M. Sinkevičiūtė, K. 
Briedis, Norris, M. St ak off, 
Bedermanienė, Veličkienė, 
Maželienė, Bonkevičienė, Šo- 
lomskienė, Višniauskas, V. 
Guoga, Cibulskienė, Gabrilo
vich, Saulėnas, Dulkė, Kala- 
kauskienė, Zablackienė, W. 
Buikas, Pakalniškienė, Žilins
kienė, Steponaitis, Kraujalis, 
F. Buknys, P. Taras, Ch. 
Kwarren, J. Semėnas, S. Griš- 
kus, S. Sasna. A. Deikus—20c.

Viso su smulkiais surinkta 
$24.20.

Praneškite:
K

Tūlos aukų rinkėjos, gal ne- 
supratusios, kad bus skelbia
mi aukojusių vardai, priduo
damos pinigus nepridavė są
rašų. Nepaskelbtus aukotojus 
prašom pranešti apie savo au
kas Gegužinės Komitetui, pa-’ 
skelbsime vėliau.

Gegužinės Komitetas.

Rytoj vakarą visiem proga 
pasimatyt Komunistų Partijos 
Lietuvių Frakcijos vakarienė
je. Taigi, draugai, kaip parti- 
jiečiai, taip ir ne, dalyvaukite 
mūsų bankiete.

Bankietas* bus sekmadienį, 9 
gegužės, 8 vai. vakaro, “Lais
vės” svetainėj, 419 Lorimer 
St., Brooklyne. Bilietas $1.

Vakarienėj programą pildys 
mums dar negirdėta, gerai iš
silavinus Mandolinų Orkestrą, 
kuri susideda iš rusų ir lietu
vių gabiausių muzikantų. Dai
nuos mums žinoma ir mylima 
dainininkė Aldona Klimaitė. 
Taipgi turėsim vieną gerą kal
bėtoją draugą Clark, 6-tos 
sekcijos organizatorių.

Daugeliui žinoma, jog tas 
parengimas yra, galima saky
ti, pirmutinis. Ketvirtadienio 
vakarą rengimo komisija ir 
sykiu valgių gamintojos buvo 
susirinkime, kad apsvarsčius, 
kaip geriausiai paruošti tą va
karienę.

Didžiuma draugų ir šeimi
ninkių kalbėjo už gerą vaka
rienę. K. P. Frakcija nemano 
daug uždirbti pinigų, nes vis
kas, kaip kiekvienam yra ži
noma, brangu. Bet nežiūrint 
to visko, vakarienė bus gera, 
nes ją gamins tos pačios drau
gės, kurios virė ir “Laisvės” 
šėrininkų suvažiavimui. Visus 
užprašo — Rengimo Komisija.

Kiekvienais metais yra atžy
mima motinų diena, tad Broo
klyn© lietuvės moterys irgi pa
siryžo pažymėti tą taip daug 
reiškiančią motinoms dieną. 
Minėdamos motinų dieną, mes 
nčrime, kad mūs motinos gy
ventų kuo ilgiausiai ir tuo gy
venimu džiaugtųsi. Gyventi il
gai, reikia gerai nusimanyti 
apie savo sveikatą, kad ją de
ramai išsaugojus ir sulaukus 
sidabrinės galvos. Motinoms 
vaišes bei dovanas teiks jų sū
nūs ir dukterys, gi Brooklyno 
lietuvės moterys teiks moti
noms paskaitą, kaip užsilaiky
ti, kad motina, kaip toji ug
nelė žiemos laiku, apie kurią 
visi renkasi, gyventų kuo il
giausiai.

Paskaitą duos Dr. A. šliu- 
paitė; ji aiškins moterims, 
kaip reikia saugotis nuo vėžio, 
kuri liga tiek daug moterų be 
laiko nuvaro į kapus. Apart 
Dr. A. šliupaitės kalbės ir kita 
moteris. Įžanga į prakalbas 10 
centų.

Įvyks šį vakarą — šeštadie
nį, 8 gegužės, “Laisves” r" 
tainėj, 419 Lorimer St., Broo
klyne. Pradžia 7:30 vakaro.

Rengėjos.

teriojami žmonės neturi gali
mybių pasigaminti pakanka
mai drabužių. Dėlto turintieji 
nuliekamų gerų drabužių gra
žiai padarys juos priduodami 
Ispanijos Gelbėjimo Komite
tui.

Atidavė Gyvastį, Kad 
Sugrįžt Amerikon

Celbirto ir Catadello slapu
kais pribuvo iš Europos laivu 
Pres. Monroe. Bet priplaukus 
laivui prie kvarantino, jiems 
gręsė pavojus būt suimtiem ir, 
grąžintiem, nes neturėjo sugrį
žimui leidimo. Jiedu sušoko į 
jūras, bet krantas toli. Už tūlo 
laiko gelbėjimosi valtimi Cel
birto išgelbėjo, o Catadellos 
kūnas rasta plūduriuojant ne
toli Maryland Ave., Rosebank, 
S. I. Jiedu seniau gyveno 
Brooklyne.

SUSIRINKIMAI
C. BROOKLYN, N. Y.

ALDLD 24 kp. susirinkimas įvyks 
pirmadienį, 10 d. gegužės pas drg. J. 
Bartašių, 267 Front St., ant viršuti
nių lubų. Visi nariai dalyvaukite ir 
suneškite laimėjimo tikietus, kuriuos 
reikia sutvarkyt. — Sekr.

(109-110)

Legal Notice
NOTICE is hereby given that Ca
pitol Paint & Varnish Works, Inc., 
of Brooklyn, N. Y., has registered 
its Trade-Mark “Capitol Unikote” 
with the Secretary of State of New 

. York, to be used on paints and paint 
sve“ i products of every .class and descrip- 

• tion.
(93-110)

B
Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KASKIAUC1US
530 Summer Ave., arti Chester Ave. 

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.

NATURAL - LAX - HERB TEA

12
MEDI
CINAL

HERBS
IN

1 BOX
>4

Drabužiai Ispanijai

Unijos Laimi Streikus

Ant 
bia ir 
durtas 
dalykėlių gatvėse pardavinė
tojas, Giusepp Volp, 412 86th 
St. Priežastis žudystės neišaiš
kinta. žudystė papildyta tik 
už pusės mylios nuo tos vie
tos, kur peršauta Skaržauskas.

Nužudė Smulkmenų
Prekiautoją 

šaligatvio prie Colum- 
Amity Sts. rasta per- 
aštriu įrankiu smulkių

Kaltina Skaržausko 
Pašovime

Sulaikyta tūlas Charles 
ris, 32 metų, 659 Baltic 
ir- kaltinamas Antano Skar
žausko pašovime Siručio užei
goj, 46 Gold St. Sakoma, kad 
policija jį susekė sulyg auto
mobilių “laisnių” numerio, ku-

Šį vakarą Liet. Am. Piliečių 
į •_ Kliubo bazare bus nebloga 

programa — vaidinimas. Vai
dins Lietuvių -Liaudies Teatro 
grupė; duos svarbiausias sce
nas veikalo “Ant Bedugnės
Krašto.”

Manau, jog čia jau neprisi
eina aiškinti apie tai, kad Lie
tuvių Liaudies Teatras visados 

’ duoda publikai ką nors gra
žaus, neužmirštino. Balandžio 
23 d. buvo sulošta vienaveiks
mė .komedija “šalaputris,” iš 
ko publika turėjo gardaus juo
ko. Šio vakaro vaidinime ma
tysite ir girdėsite netik juokų, 
bet ir .skaudžios tikrovės. At
menu, po suvaidinimui “Ant 
Bedugnės Krašto” vienas te
atro mėgėjas man pasakė: 
“Tai skaudaus • gyvenimo ai
das; tai patsai gyvenimas, ku
ris tyso priešais pilkas!. . .”

Po vaidinimo seks šokiai 
prie geros muzikos.

Pr. Žaibas.

Benderio Bučeriai Prašo 
Lietuvių Paramos

Pravaryti iš darbo už uniją 
Benderio bučeriai p'er “Lais
vę” praneša lietuviams kostu- 
meriams, kad jie dabar pikie- 
tuoja Benderio bučemę, 519 
Gr^nd St. Jie prašo, kad lie
tuviai ten nepirktų mėsos, kol 
nebus sugrąžinti pravaryti 
darbininkai.

Pora savaičių atgal, šešta
dienį, Benderis pravarė 5 dar
bininkus už įstojimą unijon. 
Pravarytieji ten išdirbę po 10 
metų, žmonės su šeimynomis. 
Jiems mokėdavo nuo $18 iki 
$20 už 80 ir 90 valandų sa
vaitę, tad jiem kitos išeities 
nebuvo, kaip per uniją ban
dyt pagerint savo būvį.

Rep.

Buvus Žvaigždė Pateko 
Kalėjimai! už $405

NATURAL-LAX-HERB TEA netik kad UŽKIETĖJUSIUS vidurius 
paliuosuoja, išvalo ir sutvarko, bet dar turi savyje MINERALINIŲ 
DRUSKŲ ir VITAMINŲ, kurie drūtina ir gydo kitas kūno dalis. 
Taipgi tuojaus nieko nelaukite ir parsitraukite N. L. H. T. Dėžutė 
prekiuoja tik 50c. Prisiųskite Money Order, čekį už $1.00 'bei dau- 
giaus, o aš jums pasiųsiu N. L. H. T. Rašykite šiaip:
JOHN W. THOMSON, P. O. Box 186, BROOKLYN, N.Y.

Mašinistų Sąjunga pasirašė 
sutartis su Coyne & Delaney 
Co., 828 Kent Ave., ir su Duro 
Brass Co., 153 Lafayette St. 
Pirmoj — streikas tęsėsi 3 
dienas. Laimėta uždaros ša- 
pos sąlygos, laikas ir ketvirtis 
už viršlaikį, 40 vai. savaitė, 
algos pakelta po $6, $8 ir $10 
į savaitę. Antrojoj streikuota 
savaitę. Laimėta uždara šapa, 
40 valandų savaitė, laikas ir 
pusė už viršlaikį, po $2 ir $4 
į savaitę pakelta algos.

Elektristų ir Radio Darbi
ninkų t Unija, . prigulinti prie 
CIO, prispyrė prie sienos Ca
rey B. Waters, Vaizbos Buto 
pirmininką. Jo kompanijos ša
pa, 540 Park Avenue, kur jis 
taipgi yra pirmininku, turėjo 
pasirašyti sutartį su unija.

Laimėta pripažinimas uni
jos, pakeliama mokestis po 9c 
į valandą, nustatant minimum 
45c į valandą vyrams ir 38c 
moterims, 10% daugiau už 
viršlaikius ir apmokamos va- 
kacijos, pradedant su 1938, 
taipgi apmokėt sugaišuotą sa
vaitę “lockaute.”

Derybose darbininkų komi
tetui vadovavo Albertas' Stan
kus, unijos distrikto preziden
tas New Yorke.

Buvusi “Follies” ir judžių 
aktorė Mary Nolan trečiadienį 
praleido naktį kalėjime už 
dresių krautuvei skolą, kurią 
ji neturėjo iš ko atsimokėti. 
Ją areštavo iš pigaus apart- 
mento, 151 W. 48th St., N. 
Y. Kalėjime iš • susikrimtimo 
ir desperacijos ją suėmė kon
vulsijos ir iš ten tapo perkel
ta į,ligoninę, paskiau paleista 
jos manadžeriui užtikrinus, 
kad ji kaip nors atsimokės. 
Dabar ji tik šešėlis buvusios 
gražuolės, nedateklius ir rū
pestis sunaikino.

Draugas K. šalinis pridavė 
poras naujų kojinių Ispani

jos merginoms.
Pastaruoju laiku rinkimas 

drabužių Ispanijai pas mus 
buvo apleistas, daugiausia 
koncentruotasi padėti kitose 
srityse. Tačiau karas tęsiasi ir 
šalies turtas naikinamas, karo I

3
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Laiškas.iš Lietuvos
Brooklynietis J. K. gavo lai

šką iš Panemunio, kuriame 
tarp kitko rašo:

“Pas mus dabar labai pra
dėjo pinigus dirbti. Taip pat ir 
Juozas Spira norėjo pasidirbti 
pinigų, bet jam nepasisekė, 
tuojau policija sužinojo ir jam 
nebeteko vartoti tų pinigų. 
Dėlto jį policija taip sumušė, 
kad buvo visas sutinęs, kaip 
kubilas, nebebuvo ir į žmogų 
panašus... Jį sumušė 16 va
sario. Tai buvo valdžios šven
tė. Dėltogi jam taip dievas ir 
davė užu mūsų nuostolius, ku
rių ir mums padarė užu 150 
litų.

Spira Juozas ne vienas dir
bo, su juo dirbo Suvaiždžių 
centro Stanys ir Suvaiždžių 
Sklipnikas, tai tiem neteko 
mušimo, jie buvo gudresni.. . 
Jie laukia didelės bausmės.

“Ir dar pas mus labai blo
gi česai. Viskas pabrango, o 
darbai atpigo. Taigi, bloga ir 
gyventi. Dabar, kai žiemos 
čėsas, tai darbininkas pas ūki
ninką sunkiai dirbdamas teuž
dirba tiktai 1 litą per dieną, 
tai yra sunku gyvepti. O duo
na brangi. Kuris žmogus dar 
stiprus, tai pusė bėdos, o kai 
nebėra sveikatos, tai 
ku.”

Taigi, kaip matome 
laiško, katalikai, kaip 
darbo liaudis Lietuvoj
dėl begalinio skurdo, už kurį 
atsakominga Smetonos fašisti
nė valdžia.

nu
yra 
arti

PARDAVIMAI
Parsiduoda septynių kambarių 

mas ant septynių akrų žemės; 
visokį moderniški įtaisymai,
miesto ir vandenio. Gerai dėl antčių 
ir žąsų auginimo. Kreipkitės: A. Bo- 
nitt, P. O. 5, Tuckahoe, N. J.

(108-109)
Parsiduoda saldainių krautuvė, 

randasi tarp dviejų mokyklų. Geras 
pragyvenimas. Pardavimo priežastį 
sužinosite ant vietos. Kreipkitės: 202

i Leonard St., Brooklyn, N. Y.
I (107-109)

VAKARIENE 
ŠOKIAI

Rengia Brooklyno Lietuvių Komunistai 
Įvyks Sekmadienį

Gegužės 9 May, 1937
BUS “LAISVĖS” SALĖJE

427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.

GERA ORKESTRĄ GRIEŠ ŠOKIAMS
ŠAUNI DAILĖS PROGRAMA IR 

GERA VAKARIENĖ

Pradžia 8-tą valandą vakare
ALDONA KLIMAITĖ, koloratūra sopranas 

dainuos solus ir bus tarptautine stygų orkestrą, 
kuri skambins darbininkiškus maršus ir liaudies 
dainas ir bus trumpų prakalbų.

ĮŽANGA $1.00 ASMENIUI
Pelnas nuo šios vakarienes bus sunaudotas 

paramai darbininkų klases kovoms. Tad prašo
me skaitlingai dalyvauti šiame parengime ir 
tuomi paremti darbininku klases kovas.

RENGĖJAI.
B-

h

Iškilmingas Atidarymas

r

MORKUI. SHUT BATKi
SYKAM ROOM 

HORs’u'lt MTM5

MATEUŠAS SIMONAVICTUS 
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

426 SOUTH 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties. Tel. Evergreen 7-8886

SAVO SVEIKATOS LABUI LANKYKITE 
Rusiškas ir Turkiškas Pirtis

THE FLUSHING RUSSIAN & TURKISH BATHS, INC.
1 Žinomos Kaipo The Morrell Street Baths

29-31 Morrell St. Brooklyn, N. Y
Ofiso Telefonas: Pulaski 5-1090, Vidui Tel. Pulaski 5-0750

ATDAROS DIENĄ IR NAKTĮ. NIEKAD NEUŽDAROS

Puikiausias garas, rusiškas ir turkiškas garinis kambarys, didelis prū
das maudytis su šviežiu artezenišku vandeniu, puikiausi masažai, 

restauracija, barzdaskutykla, miegojimui patogumai.

Vietos ir impor
tuotos degtines ir 
vynai geriausių 
bravorų alus ir 
Elius. Kada būsi
te Brooklyne, už 
eikite susipažinti.

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Nedė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

ACCOMMODATION

Moterims Pirmadieniais ir Antra
dieniais nuo 12 Vai. Dieną iki 11 
Vai. Vakare. Po 11 Vai. Vyrams.

50c UŽ DIENĄ IR NAKTĮ

Vyrams Trečiadieniais, Ketvirta
dieniais, Penktadieniais, šeštadie

niais ir Sekmadieniais—Visą 
Dieną ir Naktį 
šeštadienio naktį 75 c. 

Speciales kainos savaitei.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoja tin

kamai ir už prieinamą kainą
Parsamdau automobilius vestuvėm 
parėm, krikštynom ir kitokiem 

reikalam

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue)

BROOKLYN, N. Y.

A. J. BUKENAS
Lietuvis 

Automobilių Inžinierius

New Deal Auto Service
436 E. Girard Avenue
PHILADELPHIA, PA.
Didelė Įstaiga Taisymui 

Visokių Automobilių 
General Repairs—Motors 

Overhauled 
Patarnaujame Patenkinančiai ir už 

prieinamas kainas.
Telefonas Nebraska 4168

Notary Public Tel. Stagg 2-5043

ir sun-

iš šio 
ir visa 
vaitoja

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Pa
st.,

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street, Brooklyn, N.Kviečia visus savo draugus ir pažįstamus atsilankyti 

ir pasiviešėti puikiai įrengtoje savo,vietoje atidarymo 
dienoje. Taipgi norime įsigyti dar platesnės pažinties, 
todėl kviečiame į atidaryiUo pokilį atsilankyti ir tuos, 
kurių dar nepažįstame. !

STANLEY MASIULIO NAUJA VIETA YRA
518 Grand St. Brooklyn, N. Y

Tarp Union Avė. ir: Lorimer St.

šiuomi yra informuojama gerbiama Brooklyno 
lietuvių visuomene, kad plačiai žinomas

STANLEY MASIULIS
ilgus laikus buvęs Lietuvių Amerikos Piliečių Kliu
bo manadžerium, dabar turi savo restauraciją su 

•> pilnom laisnem visokiem gėrimam
STANLEY MASIULIO NAUJOS VIETOS 

Atidarymas Bus 

Šeštadienį 8 Gegužės-May

rį užtėmijo tūla Gold Stryto 
moteris. ■»

Skaržauskas guli Cumber
land Ligoninėj ir randasi kri
tiškoje padėtyje, su keturio
mis žaizdomis viduriuose. 1

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavimas 
bus užtikrintas ir už prieinamą kainą




